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Yleistä vuodelta 2021 

Suomen NNKY:n tunnus vuodelle 2021 oli Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä 

hän pitää teistä huolen. (1. Piet. 5:7) 

Vuotta 2021 varjosti yhä koronapandemia. Erityisesti kevätkaudella jouduimme elämään sulkutilojen 

ja epävarmuuden keskellä. Eniten virusongelma rajoitti tiistaiaamujen Puuroa ja puhetta -tapaamisia, 

kun kahdeksastatoista tilaisuudesta viisitoista piti peruuttaa. Onneksi Kevätjuhla toteutui, niin että 

kesäkauteen oli hyvä lähteä toiveikkain mielin. 

Syyskaudella ei tarvinnut peruuttaa yhtään tapahtumaa. Kohokohtia olivat Eira Paunu Symposium, 

Joulumyyjäiset ja Joulujuhla. Kirjapiiri II:n 40-vuotista taivalta juhlittiin tiistaiaamun Puurossa ja 

puheessa.  

Strategia 2025 hyväksyttiin 30. toukokuuta. Sen viitoittamaa polkua pitkin alettiin kulkea tulevaa kohti 

toista kunnioittavassa ilmapiirissä, mielekkään toiminnan mahdollistamisessa kaikenikäisille ja 

yhdistyksen juurien tiedostamisessa. Yhdistyksemme 125-vuotishistoriikkia varten palkattiin Susanna 

Matikainen järjestämään arkisto. Se työ oli osa historiikkia, jonka tekemiseen alettiin syksyllä 

suuntautua.  Syksyn mittaan johtoryhmä ja hallitus panostivat paljon yhdistyksen tulevaisuuden 

suunnitteluun. Annika Mikkilän työssäoppimisjaksolla 15.11. – 28.12. yhdistyksemme sai paljon uusia 

näköaloja ja käytännöllisiä ideoita toimintamme elävöittämiseen.  

Hallitus kokoontui kerran kuukaudessa, johtoryhmä kokoontui valmistelemaan hallituksen esityslistat 

ja pohtimaan aina tarvittaessa kaikkea eteen tulevaa. Taloudesta on ollut tavallista enemmän 

huolehdittavaa, sillä pandemia-aika on vähentänyt mahdollisuuksiamme saada tasaisesti tulovirtaa.  

Kevätkaudella Susanna Matikainen toimi yhdistyksemme toiminnanjohtajan sijaisena olosuhteissa, 

joissa hänen monipuolista tietotaitoaan ja rohkeuttaan uusiin kuvioihin heittäytymisessä todella 

tarvittiin. Hänen aikansa toiminnanjohtajana päättyi 30.6. Yhteistyökumppanuus jatkuu Susannan 

kanssa 125-vuotishistoriikin kirjoittamistehtävässä.  

Tanja Nieminen aloitti opintovapaan jälkeen työnsä 2.8. Hänen ammattitaitonsa, pitkäaikainen 

yhdistyksemme tuntemisensa sekä lämmin suhtautumisensa yhteiseen tehtäväämme kannustaa meitä 

kaikkia olemaan osa merkityksellistä yhteisöä ja tekemään parhaamme.   

 

Eija Rytkönen 

puheenjohtaja   
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Yhdistyksen toiminta  

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT VUONNA 2021 

Toisen pandemiavuoden vaikutus toimintaan 

Jyväskylän kaupungin ja AVI:n päättämiä kokoontumissuosituksia noudatettiin tiukasti yhdistyksessä. 

Aloitimme alkuvuoden varovaisesti vain alle 10 hengen kokoontumisilla. Niin sanottu sulkutila oli 

voimassa koko Suomessa 8.3.–28.3.2021. Tänä aikana kuitenkin Jyväskylässä oli edelleen mahdollista 

järjestää korkeintaan 6 hengen kokoontumisia. Keväällä kirjapiirit kokoontuivat normaalisti, 

lauluryhmä Jännät harjoitteli viikoittain salissa ja Exodus-raamattupiiri kokoontui yhden kerran 

tammikuussa.  

Kokoontumisrajoituksista johtuen kahden pienen kokouksen lisäksi kukaan ei vuokrannut salia. Tiukat 

kokoontumisrajoitukset jatkuivat 30.4.2021 asti. Yksityistilaisuuksia koskeva suositus 

osallistujamäärästä nousi 6 henkilöstä 10 henkilöön ajalla 1. –16.5.2021. Yksityistilaisuuksia koskeva 

osallistujamäärä nostettiin 20 henkilöön 17.5.2021 alkaen. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten 

osallistujamäärä rajoitettiin 20 henkilöön 1. –16.5.2021. Yksityistilaisuuksia koskeva suositus 

osallistujamäärästä poistui 1.6.2021.  

Syksyllä kokoontumisrajoitukset palasivat, mutta joulun alla rajoitukset mahdollistivat kuitenkin yhä 

jopa 50 hengen kokoontumiset. Näin ollen syksyn toiminta pystyttiin toteuttamaan lähes normaalisti. 

Kokoontumissa huomioitiin turvavälit sekä hyvä käsihygienia. Loppuvuodesta korostettiin jälleen 

maskisuositusta.  

Koronapassi otettiin käyttöön Suomessa loppusyksystä, mutta NNKY:n tiloissa sitä ei tarvinnut käyttää, 

koska kokoontumissuositus mahdollisti 50 hengen kokoontumiset. Sen sijaan esimerkiksi Leidien 

leffatreffien osallistujat saivat esitellä koronapassejaan Finnkinon aulassa.  

Tapahtumat NNKY:n salissa 

Kevätjuhlaa vietettiin 30.5. ylimääräisen kokouksen yhteydessä. Osallistujia oli 21. Ennen kokousta 

valloittavat piano-oppilaat esiintyivät. Eino Porvali esitti kappaleet Sade, Miten autot ajavat ja Eino meni 

saunaan. Niilo Porvalin esitti kappaleet A. Mozart Sinfonia 40 lyhennys, Beethoven Pateettinen sonata 

osa II lyhennys. Niilo myös lauloi Satumaan tangon ja Tummat silmät isänsä, Mikko Porvalin, 

säestämänä. Jia Fu Zheng soitti taidokkaasti Chopinin Polonaisen. 

Kokous oli lyhyt ja napakka ja sen jälkeen juotiin jäätelökahvit. Kevätjuhla pääsi alkamaan hiukan 

myöhässä aikataulusta, mutta ohjelma olikin mittava. Ohjelma aloitettiin yhteislaululla (Nousta sain 

aamuun), Annika Tammela esitti viulusoolon (Kesäillan valssi). Laulettiin yhdessä Metsän laulajaiset ja 

Leivo. Helena Nieminen-Ortiz esitti P. Mustapään runon (Uusi virsi), Annika soitti viululla 

(Keväthuumaus) ja hän lauloi ja säesti pianolla siskonsa, Johanna Yli-Urpon, säveltämän ja sanoittaman 

kappaleen (Tuuli tuivertaa). Helena esitti Martti Korpelan runon (Laulu Keski-Suomelle) ja sitten 

laulettiin yhdessä (Ken on luonut sinitaivaan) ja sen jälkeen oli Annikan viulusoolo (Kesälaulu). 

Toiminnanjohtaja Susanna Matikainen piti läksiäispuheen ja luki Eeva Kilven runon (Pieni urhea 

nainen). Hallituksen jäseniä muistettiin ruusuin. Juhlan kruunasi Suvivirsi (3 tutuinta säkeistöä). 
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III Eira Paunu symposium pidettiin sunnuntaina 10.10. Symposiumin teemana oli Maria, Jeesuksen 

äiti ja tilaisuuteen osallistui 24 henkeä. Aiheesta puhui Eija Rytkönen, laulettiin virsiä sekä kuultiin Anne 

Rahkosen kaunis yksinlaulu Eija Rantatalon säestämänä. Väliajalla nautittiin Marja-Leena Lyytikäisen 

salaatti-, sämpylä- ja kahvitarjoilu, jonka tuotto osoitettiin Afganistanin naisille ja tytöille Suomen UN 

Womenin kautta. Lopuksi nähtiin toiminnanjohtaja Tanja Niemisen kuvallinen esitys aiheesta Marian 

ilmestys – 50 teosta taiteen historiasta ja kuultiin Pirjo-Liisa Sillgrenin päätössanat. 

Perinteinen Pyhäinpäivän ajatusten äärellä-tilaisuus järjestettiin sunnuntaina 7.11. Aluksi sytytettiin 

kynttilä poisnukkuneille jäsenille. Vuokko Kolehmainen esitti Anni Korpelan runoja ja Seppo Rytkönen 

piti hartauspuheen. Läsnä oli 15 henkeä. 

Joulumyyjäiset ja keittolounas järjestettiin perjantaina 26.11. kahden vuoden tauon jälkeen. 

Myyjäisten valmistelua varten pidettiin neljät leivonta- ja askartelutalkoot. Talkoisiin ja myyjäisiin 

osallistui 8 vapaaehtoista. Asiakkaita aamupäivän aikana kävi noin 50. Marja-Leena Lyytikäinen valmisti 

lounaalle lohi- ja suppilovahverokeitot. Myynnissä oli leivonnaisia ja käsitöitä ja pidettiin arpajaiset, 

jossa pääpalkintona piparkakkutalo. Myös partiolaiset Harjun Partiotytöt ry:stä olivat paikalla 

myymässä partiolaisten adventtikalentereja ja joululeivonnaisia. 

Wanhan ajan joulujuhla järjestettiin sunnuntaina 12.12. Pullakahvien jälkeen tiistaiaamujen Puuroa 

ja puhetta -piiriläiset hiljensivät yleisön jouluevankeliumi-sanasta laatimillaan runoteksteillä, joihin Eija 

Rantatalo loihti tyylikkään pianosäestyksen. Kirjapiiri I:n ohjaaja Kaarina Mäkinen toi piirin terveiset 

kiinalaisen ja ranskalaisen runon muodossa, Else Heikkilä kirjapiiri II:sta puolestaan tulkitsi Anna-Mari 

Kaskisen runon. Pirjo-Liisa Sillgren piti kiitospuheen 26 vuoden ajan latinapiiriä ohjanneelle Pirkko 

Sintoselle, jonka vastaussanoissa latinan kielen sananparret soljuivat viisaasti ja virkistävästi. NNKY:llä 

harjoitteleva lauluryhmä Jännät esitti kolme joululaulua: Holly and the Ivy, Star in the East ja Es is ein 

Ros entsprungen. Rollaattori istuimenaan Helena Lampinen jutteli karjalaistyylisesti Ompeluseurasta ja 

vähän muustakin. Välillä laulettiin yhdessä Kauneimpia joululauluja, lopuksi seisaaltaan Maa on niin 

kaunis. Läsnä oli 38 henkeä. 

AIKUISTEN TOIMINTARYHMÄT  

Puuroa ja puhetta on ohjelmallinen aamiaistapahtuma tiistaisin klo 9–11. Koronasuositusten takia 

puuro ja kahvi tarjottiin osallistujille, pöydät aseteltiin turvavälein ja henkilökunnalla oli maskit. 

Tilaisuudet päättyivät hartaus- tai rukoushetkeen. Ohjelmavastaavana toimi Eija Rytkönen. Aamiaisen 

kävijämäärät suluissa aiheen jälkeen.  

Eija oli ideoinut ja koonnut Puuroa ja puhetta -alustukset koko keväälle. Koronapandemian 

kokoontumisrajoitukset ja myöhästyneet rokotukset vaikuttivat hallituksen päätökseen, jonka mukaan 

Puuroa ja puhetta aloitettiin vasta toukokuussa. Toukokuussa ehdittiin pitämään kolme Puuroa ja 

puhetta -aamiaistilaisuutta. Syyskausi saatiin toteuttaa kokonaisuudessaan. 

Kevään ohjelma 

4.5. Kasvatusihanteet jälleenrakennusajalla – kansakoululaulut arvokasvattajana (+yhteislaulua), 

Annika Tammela (18) 

11.5. Lähetyslääkäri Leena Pasanen Mufindin lapset ja tieni lääkäriksi Afrikkaan (23). 

18.5. Kevätlaulelot, säestäjinä Vuokko Kolehmainen ja Helena Nieminen-Ortiz (15). 
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Syksyn ohjelma 

7.9. Syyskauden avaus, Tanja Nieminen ja Eija Rytkönen (16) 

14.9. Työni ja vapaaehtoistoimintani Jyväskylän NNKY:ssä, Pirjo-Liisa Sillgren (17) 

21.9. Tärkeintä on matka, ei määränpää – matkakertomuksia, Susanna Matikainen (20) 

28.9. Naisarkkitehtina Suomessa sata vuotta sitten – Vivi Lönn, Asta Häkkinen (21) 

5.10. Kirjapiiri II 40 vuotta, Pirjo-Liisa Sillgren (16) 

12.10. Runoja ja valokuvataidetta, Karoliina Veijo (19) 

19.10. Rukouksen siunaus, Eevakaarina Launis (13) 

26.10. Evankeliumi hoitotyön viitekehyksessä, Seppo Rytkönen (16) 

2.11. Mitä Jyväskylän NNKY on minulle merkinnyt, Riitta Keuramo (18) 

9.11. Raamatunsuomennosten periaatteita ja tyylilajeja, Aila Mielikäinen (17) 

16.11. Muistoja ja kokemuksia varjeluksesta. Keskustelun inspiroijana dokumenttielokuva 

”Pelkosenniemi 1939 – Unohdettu taistelu”, Vuokko Kolehmainen (21) 

23.11. Aleksanteri Valo-Ahola kertova Valo -periksi ei anneta -elokuva, Helena Nieminen-Ortiz (16) 

30.11. Vanhempien jättämät jäljet. Runoa ja puhetta, Solveig Hiltunen (16) 

7.12. Kohta meillä on joulu. Säveliä, puheita, runoja (15) 

Kirjapiiri I kokoontui kerran kuussa maanantaisin klo 13. Kirjapiirissä kävi 6 jäsentä. Vetäjänä toimi 

Kaarina Mäkinen.  

18.1. Lucinda Riley: Seitsemän sisarta  

8.2. Philip Roth: Käänteiselämää  

8.3. Alejo Capentier: Barokkikonsertto  

12.4. Delia Owens: Suon villi laulu  

10.5. Anni Kytömäki: Margarita 

13.9. kesälukemiset 

11.10. Hermann Hesse: Lasihelmipeli 

8.11. Hanna Brotherus: Ainoa kotini 

13.12. Natasha Lester: Ranskalainen valokuvaaja 

Kirjapiiri II kokoontui kerran kuussa tiistaisin klo 13. Vetäjänä toimi Pirjo-Liisa Sillgren. Kirjapiiri II 

jatkoi entiseen tapaan kaunokirjallisuuden keinoin "matkustamista" eri puolella maailmaa. Kävijöitä oli 

13. 

5.1. Amos Oz: Älä kysy yöltä 

2.2. Mia Kankimäki: Naiset, joita ajattelen öisin 

2.3. Eero Huovinen: Äitiä ikävä 

6.4. klo Lori Lanses: Pitkä tie kotiin 

4.5. Tommi Kinnunen: Ei kertonut katuvansa 

7.9. Anni Kytömäki: Margarita (Kirjapiirin 40 v.  juhlakokoontuminen) 

5.10. Joel Haahtela: Hengittämisen taito 

2.11. Kiran Desai: Menetyksen perintö 

7.12. Anneli Kanto: Rottien pyhimys 

Exodus-raamattupiiri on kokoontunut vuoden aikana 6 kertaa. Piiriä on ohjannut Heidi Watia. Piirissä 

on ollut 10 osallistujaa ja käsittelyssä olivat Psalmit, joiden parissa myös askarreltiin rukousnauhoja ja 

psalmirukousvihkoja.  
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Syksyllä 2020 aloittaneen Ompeluseuran toimintaan tuli heti koronatauko kevään 2021 ajaksi. 

Toiminta käynnistyi jälleen syyskuussa ja kokoontumisia joka toinen viikko kertyi 7. Vetäjinä toimivat 

Tanja Nieminen ja Vuokko Vuolle-Apiala ja kävijöitä oli 8. Toiminta oli edelleen vapaamuotoista yksin 

ja yhdessä tekemistä kahvittelun lomassa. Piirin kahvirahat lahjoitettiin Kirkon Ulkomaanavulle. Helena 

Lampinen otti tavaksi lukea ääneen mielenkiintoisia kertomuksia ja pakinoita keskustelun pohjaksi.  

Lauletaan ja kahvitellaan -ryhmä käynnistettiin helmikuussa. Ryhmää on vetänyt säestäjänä ja 

laulunohjaajana Annika Tammela. Ryhmä kokoontui keväällä neljä kertaa ja ryhmään on osallistunut 

neljä henkeä. Syksyllä ryhmän kokoontumisia ei jatkettu.  

5.3. Piirileikit ja kansanlaulut 

2.4. Pitkäperjantaihin liittyviä virsiä ja lauluja 

14.5. Kevätlauluja.  

Leidien leffatreffit on elokuvakerho, jossa mennään yhdessä elokuvanäytökseen. Ohjelman laatii ja 

keskustelut vetää Riitta Keuramo. Näytöksen jälkeen kokoonnutaan keskustelemaan elokuvasta 

jossakin keskustan kahvilassa. Leffatreffikutsut lähetetään kiinnostuneille muutama päivä ennen 

elokuvaa tekstiviestitse. Koronapandemia aiheutti tauon elokuvakäynneissä, mutta loppuvuodesta 

leffatreffeillä käytiin kolmesti. Yhteensä 16 henkeä osallistui syksyn treffeille. Suluissa osallistujat per 

kerta. 

14.10. Isä, (6) 

8.11. hytti nro 6, (10)  

15.12. Guled & Nasra, (10) 

Jännät on kansanmusiikkipainotteinen lauluryhmä. Ryhmää ohjaa Anne Karppinen. Ryhmässä on 

vuoden 2021 aikana ollut 7 jäsentä ja harjoituksia NNKY:n salissa on pidetty viikoittain tammikuun 

myöhennettyä aloitusta kesätaukoa lukuun ottamatta. Jännät osallistui Kaustisen kansanmusiikkijuhliin 

Rirollalla-kappaleesta tehdyllä musiikkivideolla. Esiintymisiä oli Yläkaupungin Yössä toukokuussa, 

yksityistilaisuudessa lokakuussa sekä NNKY:n joulujuhlassa.   

NNKY-LIITON TUKEMA TOIMINTA 

Kamalat äidit®-vertaisryhmä jatkoi edelliseltä syksyltä ja kokoontui 13.1. ja 27.1. Murrosikäisten 

lasten äideille suunnatun ryhmän vertaisohjaajina toimivat Anu Honka ja Tarja Paananen. Uutta ryhmää 

ei perustettu vuonna 2021. 

Yhdistyksen hallitus haki ja sai Suomen NNKY-liitolta 1000 euroa avustusta terveysturvallisuuden 

varmistamiseen toiminnassa. Avustusta hyödynnetään nousseisiin siivouskuluihin ja äänentoistoon 

liittyviin hankintoihin. Liitto mahdollisti myös aiemmin saatujen toiminta-avustusten varojen siirron 

tähän tarkoitukseen. Näin 2019 saatu ja käyttämättä jäänyt rahoitus Unelmista ammatti -toimintaan 

kuitattiin käytetyksi. 
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LASTEN JA NUORTEN TOIMINTARYHMÄT  

Musiikin opetus  

Lasten ja nuorten pianotunneilla maanantai- ja tiistai-iltapäivisin on ollut 14 oppilaspaikkaa ja 

tunneille on osallistunut vuoden aikana 18 oppilasta. Keväällä ei pidetty matineaa. Kaksi oppilasta 

esiintyi yhdistyksen kevätjuhlassa. Joulumatineaan osallistui 9 lasta ja 11 aikuista ja kuusi oppilasta 

esiintyi. Opettajana on toiminut Anjela Simpanen. 

YHTEISTYÖSSÄ JÄRJESTETTY TOIMINTA  

Jyväskylän seurakunnan Varttuneiden ja eläkeläisten piiri on kokoontunut NNKY:n tiloissa yleensä 

joka toinen keskiviikko, ja yhdistyksen jäsen Eija Rantatalo on ollut vapaaehtoisena piirissä hoitaen 

piirin kahvitarjoilun ja säestyksen. He kokoontuivat koko vuonna yhteensä 9 kertaa. 

Toimimme Harjun partiotytöt ry – partiolippukunnan taustayhteisönä. Alakerran kerhohuoneemme 

toimii partiolaisten kolona ja lippukunnan kahdeksan partioryhmää on kokoontunut tiloissa viikoittain 

neljänä iltana. Partiolaiset eivät saaneet alkuvuodesta NNKY:n hallitukselta lupaa kokoontua 

kerhotilassa. He kokoontuivat ulkona puistossa sään salliessa. Huhtikuun alusta asti partiotytöille 

annettiin lupa kokoontua kerhotilassa, koska Jyväskylän tautitilanne ei ollut kovin paha ja yleiset 

suositukset sallivat kymmenen hengen kokoontumisen. 

JÄSENISTÖ JA HALLINTO  

Jäsenistö  

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden alussa 167 ja vuoden lopussa 159. Yhdistyksestä erosi 19 jäsentä ja 

kuoli 6 jäsentä, yhdistykseen liittyi 17 uutta jäsentä.  

Yhdistyksen viralliset kokoukset  

Kevätkokous pidettiin sunnuntaina 21.3.2021. Paikalla oli seitsemän (7) jäsentä ja sihteerinä vs. 

toiminnanjohtaja Susanna Matikainen. Puheenjohtajana toimi Vuokko Vuolle-Apiala. Sulkutilan ja 

rajoitusten takia ei ollut esityksiä eikä tarjoilua. Marianpäivää ja NNKY:n historiaa muistettiin Eija 

Rytkösen tervetuliaispuheessa.  

Kevätkauden lopuksi pidettiin ylimääräinen kokous kevätjuhlan yhteydessä 30.5.2021, sillä maaliskuun 

kokouksen muutosehdotukset jäivät ilmoittamatta koko jäsenistölle ja Strategia 2025 oli vain pientä 

hiontaa vailla. Hallituksen jäseneksi ajalle 30.5. – 31.12.2021 valittiin Else Heikkilä ja Strategia 2025 

hyväksyttiin. Yhdistyksen visio on: Jyväskylän NNKY on henkisesti ja fyysisesti turvallinen tila, mihin 

naiset kokoontuvat merkityksellisten asioiden äärelle. Kokouksen puheenjohtajana toimi Annika 

Tammela, sihteerinä Susanna Matikainen ja pöytäkirjan tarkastajina Tuula Vuoristo ja Mervi Luoma. 

Paikalla oli 21 osallistujaa. 
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Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin sunnuntaina 21.11. Kokouksen puheenjohtajana 

toimi kutsuttuna Harjun Partiotyttöjen hallituksen jäsen Meri Hosiasluoma. Kokous pidettiin ilman 

edeltävää ohjelmaa, mutta kokouskahvit nautittiin. Kokoukseen osallistui 13 henkeä.  

Hallitus ja toimikunnat  

Hallituksen jäsenet vuonna 2021: 

Opettaja, HuK Eija Rytkönen, puheenjohtaja 

Lastentarhanopettaja Pirjo-Liisa Sillgren, hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 

Kirjanpitäjä, KTM Marja-Liisa Kilpeläinen, hallituksen jäsen ja rahastonhoitaja 

Erityislastenohjaaja Helena Nieminen-Ortiz, hallituksen jäsen   

Kirjeenvaihtaja Else Heikkilä, hallituksen jäsen  

Asuntomyyjä Tuula Riipinen, hallituksen jäsen  

Partiojohtaja Pipsa Wilhelms, hallituksen jäsen 

Hallituksen sihteerit: 

FM Susanna Matikainen, toiminnanjohtajan sijainen 

2.8. alkaen FM Tanja Nieminen, toiminnanjohtaja ja sihteeri  

Hallitus on kokoontunut 12 kertaa, joista Puistotori 4:ssä 26.1., 16.2., 11.3., 20.4., 6.5., 10.8., 9.9., 14.10., 

4.11. ja 14.12. Tammikuun järjestäytymiskokous pidettiin sähköpostitse 11.1. – 17.1.2021. ja 

joulukuussa pidettiin lyhyt puhelinkokous 23.12. Varsinainen joulukuun kokous 14.12. oli samalla 

joulupuurolounas. 

Johtoryhmään ovat kuuluneet Eija Rytkönen, Pirjo-Liisa Sillgren ja Marja-Liisa Kilpeläinen sekä 

sihteerinä toiminnanjohtaja. Johtoryhmän tehtävän kuvaa tarkennettiin lokakuun kokouksessa 

hyväksytyssä Johtoryhmän tehtävät ja taloushallinto -ohjeessa. 

Ohjelmatoimikuntaan ovat kuuluneet vuonna 2021 puheenjohtajana Eija Rytkönen ja 

suunnitteluapuna Else Heikkilä, Aira Luostarinen ja Helena Nieminen-Ortiz.  

Historiikkityöryhmään ovat kuuluneet Pirjo-Liisa Sillgren, Eija Rytkönen ja Tanja Nieminen. Susanna 

Matikainen järjesti arkiston heinäkuussa 2021 ja 9.12. pidetyssä historiikkityöryhmän kokouksessa, 

jossa alustavasti sovittiin, että yhdistys palkkaisi Susanna Matikaisen kirjoittamaan historiikin vuoden 

2022 aikana. Toiminnan arkistointi tehtiin vuosilta 2000–2015, talouteen liittyvä arkistointi tehtiin 

ajalta 2000–2010. Arkistoinnin paikkana toimii Kansallisarkisto Jyväskylä, Pitkäkatu 23, 40700 

Jyväskylä. 

Strategiatyöryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajana Pipsa Wilhelms, Eija Rytkönen, Aira 

Luostarinen, Vuokko Vuolle-Apiala. Strategia esitettiin jäsenistölle ja hyväksyttiin ylimääräisessä 

kokouksessa 30.5.2021. 

TYÖNTEKIJÄT  

Palkattu työvoima  

Susanna Matikainen toimi yhdistyksen toiminnanjohtajan sijaisena 4.5.2020 – 30.6.2021. Sen jälkeen 

hän hoiti yhdistyksen arkistoinnin 1.7. – 14.7.2021 välisellä ajalla. 
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Toiminnanjohtaja Tanja Nieminen palasi opintovapaalta töihin 2.8.2021. 

Piano-opettajana maanantaina ja tiistaina toimi Anjela Simpanen. 

Annika Tammela on ohjannut ”lauletaan ja kahvitellaan” -piiriä keväällä neljän kokoontumisen ajan.  

Vapaaehtoinen työ  

Yhdistyksen toiminta on paljolti ollut vapaaehtoistoimijoiden varassa. Opintopiirien vetäjät ovat 

toimineet korvauksetta, samoin pääsääntöisesti esitelmien, luentojen ja alustusten pitäjät sekä muut 

esiintyjät. Hallituksen ja toimikuntien jäsenet, kuten myös yhdistyksen muut jäsenet ovat olleet 

aktiivisia toimijoita yhdistyksessä.  

Toiminnanjohtajan loman ajan heinäkuussa puheenjohtaja Eija Rytkönen vastasi toimiston puhelimeen 

ja sähköposteihin ja hoiti tilojen vuokraukseen liittyvät asiat. Maksuliikenteen hoiti Marja Liisa 

Kilpeläinen. 

Työharjoittelijat 

Vuodesta 2013 yhdistys on tuottanut kuntouttavaa työtoimintaa yhteistyössä Jyväskylän kaupungin 

työllisyyspalveluiden kanssa. Vuoden 2021 aikana yhdistyksellä ei ollut ketään kuntouttavassa 

työtoiminnassa.  

Jamkin Yhteiskehittäminen ja osallistava johtaminen -opintojaksoon osallistunut Annika Mikkilä oli 

yhdistyksessä työssäoppimisjaksolla 15.11.-28.12.2021. Mikkilän tehtävänä oli ideoida ja mallintaa 

tapoja jäsenten aktivoimiseksi ja osallistamiseksi. 

YHTEISTYÖ NNKY-LIITON KANSSA, EDUSTAMINEN, KOULUTUKSET JA 

VERKOSTOT 

Yhdistyksen jäsenen ja entisen rahastonhoitajan Kaisa Rossin 80-vuotissyntymäpäiväjuhlia juhlittiin 

Puistotori 4:n salissa 19.2. Paikalla olivat Riitta Keuramo, Eija Rytkönen, Tuula Riipinen ja Pirjo-Liisa 

Sillgren. Kakku oli tilattu Marja-Leena Lyytikäiseltä, kukat Ryynäseltä ja jalkahoitolahjakortti 

Jalkahoitola Susanna Kososelta. 

Pirjo-Liisa Sillgren osallistui NNKY Suomen liiton puheenjohtajien etäkokoukseen Teamsin välityksellä 

16.3. Kokouksessa oli paikalla yhdeksästä eri yhdistyksestä osallistujia ja liiton puolelta Anne Pönni ja 

Sari Välitalo. 

Susanna Matikainen osallistui Valikkoverkoston järjestämään webinaariin 17.3. Aiheena oli 

Markkinointia kaikille – kuinka teen viestinnästä vaikuttavaa. Tervetulosanat esitti Mervi Robert 

(Valikkoverkosto) ja alustusluennon piti Sanna Virtanen (Flumenia Oy). Tehtiin ryhmätyöt Howspace -

alustalla ja lopussa Sanna Virtanen kokosi kaikki materiaalit ja vastaukset. Materiaali tuli myös 

YouTubeen osallistujien käyttöön. 

Yhdistyksen jäsenen Ulla Pihlantien muistotilaisuus pidettiin Puistotori 4:ssä lauantaina 22.4.2021. 

Paikalla NNKY:n jäsenistä olivat Eija Rytkönen, Pirjo-Liisa Sillgren, Vuokko Vuolle-Apiala, Eija Rantatalo, 

Heidi Watia, lisäksi paikalla oli kymmenisen sukulaista. Ulla Pihlantie oli ahkera ännäläläinen ja mukana 
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vapaaehtoisena niin pitkään kuin pystyi liikkumaan. Hänen tahtonsa mukaan muistotilaisuuden järjesti 

Marja-Leena Lyytikäinen ja se pidettiin yhdistyksen juhlasalissa. Siunauksen toimitti pastori Heidi 

Watia vainajan viimeisen tahdon mukaisesti. Koronarajoitukset vaikuttivat tähänkin tilaisuuteen ja 

Ullan tahtoa, että paikalla olisivat kaikki Puuroa ja puhetta -kävijät, ei pystytty noudattamaan. Riitta 

Keuramo luki Laku-ryhmän muistelutervehdyksen myöhemmin Puuroa ja puhetta -tilaisuudessa. 

Osallistuimme NNKY-liiton hybridijärjestöpäiville lauantaina 9.10. Teams-yhteyden kautta. 

Etäyhteyden ääreen Puistotorille kokoontuivat Helena Nieminen-Ortiz, Tanja Nieminen, Pirjo-Liisa 

Sillgren, Eija Rytkönen ja Tuula Riipinen. 

Yhdistyksemme jäsenen Tuula Vuoriston muistotilaisuus pidettiin Puistotori 4:ssä 30.10. Paikalla olivat 

Tuulan lapset ja lapsenlapset puolisoineen, Tuulan veli, joitakin ystäviä sekä entisiä naapureita. NNKY:n 

jäsenistä paikalla olivat kutsuttuina Eija Rytkönen, Pirjo-Liisa Sillgren sekä Vuokko Vuolle-Apiala 

(siunaustilaisuudessa myös Kaisa Rossi). Osallistujamäärä oli noin 40. Marja-Leena-Lyytikäinen järjesti 

muistotilaisuuden tarjoilun, runsaasta ohjelmasta vastasivat sukulaiset. Yhdistyksen puolesta 

puheenvuoron piti Pirjo-Liisa Sillgren. Tuulan siunaus toimitettiin Palokan kirkossa. Siunauksen 

toimitti hänen poikansa pastori Olli Vuoristo-Watia. 

Yhdistyksen jäsenen Kirsti Korppi-Tommolan muistotilaisuus pidettiin NNKY:llä 12.11. Yhdistys muisti 

omaisia adressilla ja lahjoitti kukkarahat (50 euroa) Kirstin toiveiden mukaisesti Patmos lähetyssäätön 

Israelin lasten kummitoimintaan. 

Tanja Nieminen osallistui Oulun NNKY:llä IKIOMA ensikirjakoulutukseen 10.-11.12. 

TIEDOTUS  

Toiminnasta tiedotettiin postitse lähetettävällä kevät- ja syystiedotteella. Painatuksessa käytettiin Dm 

Print -digipainoa. Tilaisuuksista ja tapahtumista tiedotettiin myös säännöllisesti Keskisuomalaisen 

menoinfo-kalenterissa, Jyväskylän kaupungin tapahtumakalenterissa, Yhdistystori – sivustolla, 

Jyväskylän seurakunnan Henki & elämä -lehdessä.  

Sähköisiä viestintäkanavia ja sosiaalista mediaa on hyödynnetty runsaasti tiedottamisessa. Yhdistyksen 

Facebook-sivulla on 361 seuraajaa ja Instagram-tilillä 272 seuraajaa. Syksyllä sähköinen uutiskirje 

uudistettiin ja se lähti sähköpostitse 71 tilaajalle kolmesti loppuvuoden aikana. 

Yhdistyksen verkkosivut ovat liiton sivuston alla. Erityisesti koronatilanteen muutokset lisäsivät 

verkkosivujen päivitystä. Otimme lokakuussa käyttöön yhdistyksen oma verkko-osoitteen jklnnky.fi ja 

sen myötä yhdistyksen sähköpostiosoitteet vaihtuivat. Tarkoituksena on rakentaa omat verkkosivut 

uuden osoitteen alle vuoden 2022 aikana.  

Jäsenistölle viestittiin erityisesti tilaisuuksien peruuntumisista myös puhelimitse ja tekstiviestitse.  

Yhdistykselle hankittiin myös A-ständi, jolla toiminnasta viestittiin Puistotorilla kulkijoille.  

Eija Rytkönen kirjoitti Keskisuomalaisen Meidän juttu -palstalle neljä juttua NNKY:n toiminnasta: 

kevätjuhlasta, Kirjapiiri II:n 40-v. juhlista, Eira Paunu Symposiumista sekä Wanhan ajan joulujuhlasta.   
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YHDISTYKSEN TALOUS  

Yhdistyksen taloudellinen tilanne  

Yhdistyksellä on vakaa omaisuuspohja. Varsinaisen toiminnan tulot, sijoitusten tuotto, varainhankinta, 

jäsenmaksut sekä saadut avustukset ovat pääsääntöisesti kattaneet toiminnan menot ja juoksevat kulut, 

mutta edellinen vuosi 2020 oli reilusti tappiollinen koronasuluista johtuen. Yhdistyksen hallitus ottikin 

asiakseen selvittää mahdollisuudet parantaa sijoitusomaisuuden tuottoa. 

Osana sijoitusomaisuuden uudelleenjärjestelyä myimme ja ostimme osakkeita sekä rahasto-osuuksia. 

Pörssiosakkeiden myynnin yhteydessä sijoitusomaisuuden arvo taseessa päivittyi ja tämä näkyy 

tuloslaskelmassa vajaan 240 000 euron myyntivoittona. Näin ollen myös tilikauden ylijäämä on               

228 16,22 euroa. Ilman tätä omaisuuden tase-arvon muutosta tilikausi olisi ollut 10 873,68 euroa 

alijäämäinen. Taseen loppusumma on 756 531,55 euroa. 

Palvelujen hankinta  

Isoweli Oy:ltä tilattiin uusi pöytäkone ja kannettava (takuu 3 vuotta), ne asennettiin 22.2.2021. Koneille 

on tehty sopimus ylläpidosta ja valvonnasta ja tukipalveluista, sopimuksen allekirjoitti puheenjohtaja 

Eija Rytkönen. Ylläpitosopimus tuli ennalta odotettua kalliimmaksi, joten se neuvoteltiin uudelleen 

pienemmäksi loppuvuodesta.  

Inhouse Partnersin kanssa jouduttiin neuvottelemaan siivouksen vähentämisestä, sillä Puistotori 4:n 

sali ja kerhohuone ovat hyvin vähäisessä käytössä. Vuoden alussa siivous oli maanantaisin ja 

perjantaisin ja 1.4.–31.8. väliselle ajalle sovittiin ainoastaan viikoittainen ylläpitosiivous (perjantai). 

Koronapandemian vaihtuvat suositukset ja rajoitukset aiheuttivat päänvaivaa. Loppuvuosi jatkettiin 

kerran viikossa siivoustahdilla. 

Yhdistyksen kirjanpidosta vastaa Accounteria Oy ja käytössä on Finagon Procountor-järjestelmä. 

Varsinaisen toiminnan tulot  

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tulot koostuivat eri tilaisuuksien ja tapahtumien kahvitarjoilun, 

tiistaiaamiaisen ja opintopiirien tarjoilun tuotosta sekä pianokerhojen osallistumismaksuista. 

Varsinaisen toiminnan tulonlähteenä on vuodesta 2013 lähtien ollut myös yhdistyksen Jyväskylän 

kaupungin kanssa yhteistyössä järjestämä kuntouttava työtoiminta, mitä ei ole voitu koronavuonna 

järjestää.  

Varainhankinta ja sijoitukset 

Varoja on hankittu jäsenmaksujen lisäksi seuraavasti:  

Kokous- ja juhlatilanvuokraus 

Yhdistyksen toimitilaa on vuokrattu kokous-, kurssi- ja juhlakäyttöön. Juhlat ovat olleet 

muistotilaisuuksia tai muita perhejuhlia. Säännöllisiä tilanvuokraajia ovat olleet Hopea-Vaput – kuoro 

(jatkoivat kokoontumisia syksyllä vuoden koronatauon jälkeen) ja Naisliitto Jyväskylä. Monet 

salivuokraukset peruuntuivat koronapandemian takia keväällä 2021. 
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Tilanvuokraus kahvitarjoiluin 

Keskiviikkoisin on tiloissamme kokoontunut myös seurakunnan varttuneiden piiri, jonka 

kahvitarjoilusta seurakunta on maksanut yhdistykselle korvauksen. Koronarajoitusten vuoksi 

seurakunnan piiri kokoontui keväällä vain 3 kertaa, mutta syyskauden kokoontumiset järjestettiin 

normaalisti. Syksyllä myös eläkeläisryhmät Norssin Oloniekat ja Jyvässeudun senioriopettajat jatkoivat 

kokoontumisiaan noin vuoden kestäneen koronatauon jälkeen. Aiemmin yhdistykseltä on voinut varata 

kokoustilaa kahvitarjoilulla, mutta hallitus päätti, ettei jatkossa kahvitarjoilua enää järjestetä muille 

kuin vakiintuneille yhteistyökumppaneille.  

Sijoitustoiminta 

Yhdistyksen osakesalkun tuotot muodostavat vajaan kolmasosan yhdistyksen tuotoista. Loppuvuodesta 

tehtiin sopimus yhdistyksen varainhoidosta Mandatumin kanssa ja tavoitteena siinä on 

sijoitustuottojen kasvattaminen. Samalla uudelleen järjesteltiin sijoitusomaisuutta siirtämällä siitä osa 

Mandatumin kiinteistörahastoon. 

Yhdistys omistaa lisäksi kaksi yksiötä ja yhden kaksion, jotka on vuokrattu yksityisille.  

Joulumyyjäiset 

Järjestimme perinteisen joulumyyjäiset keittolounaalla kahden vuoden tauon jälkeen marraskuun 

lopulla. Joulumyyjäisten tuotto kulujen jälkeen oli 864 euroa.  

Saadut avustukset 

Yhdistys on saanut toimintaansa varten avustuksina 5500 euroa yhdistysavustusta sekä 1000 euroa 

terveysturvallisuuden parantamiseen Suomen NNKY-liitolta. 

Annetut lahjoitukset 

Eira Paunu Symposiumin kahvirahat (104,40) lahjoitettiin Suomen UN Womenin kautta Afganistanin 
naisten ja tyttöjen tueksi. 

Kirsti Korppi-Tommolan muistoksi lahjoitettiin 50 euroa Patmos lähetyssäätiön Israelin lasten 
kummitoimintaan. 

Yhdistys lahjoitti Kirkon Ulkomaanavulle ompeluseuran syksyn kahvirahat, 10% joulumyyjäisten 
tuotosta sekä Pyhäinpäivän ajatusten äärellä -tilaisuuden kahvirahat, yhteensä 253,40 euroa. 

Joulujuhlassa lauloimme kauneimpia joululauluja ja näin ollen lahjoitimme kahvirahat (81,70) Suomen 

lähetysseuran joulukeräykseen. 


