
 
 

TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

 

”Hän on meidän sydämemme ilo, hänen pyhään nimeensä me luotamme.” Psalmi 

33:21 

 

YLEISTÄ 

NNKY on ekumeeninen, monikulttuurinen ja kansainvälinen liike, jossa eri-ikäisiä 

naisia rohkaistaan kohtaamaan erilaisuutta ja osallistumaan oman yhteisön 

toimintaan ja päätöksentekoon. Tässä hengessä pyrkimyksenämme 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 1960-luvulta lähtien 

ja se mahdollistaa toimintamme, joka pitkälti perustuu vapaaehtoisten panokseen. 

Vuoden 2022 painopisteinä tulevat olemaan yhdistyksemme 125-vuotisjuhlinta, 

nuorten mukaan löytäminen NNKY:n toimintaan ja strategiamme monipuolinen 

käytäntöön laittaminen. Koronapandemian rajoittava vaikutus joudutaan edelleen 

ottamaan huomioon kaikessa. 

 

TOIMINTA 

Tilaisuudet ja tapahtumat 

Järjestämme yksittäisiä tilaisuuksia erilaisten kirkkovuodesta, kulttuurista ja 

yhteiskunnallisesta keskustelusta nousevien teemojen ympärille. Ekumeenisuus, 

kansainvälisyys sekä uusien osallistujien tavoittaminen ovat erityisenä huomion 

kohteena tulevana vuotena. Yhdessä laulamista erillisinä tapahtumina jatketaan. 

Musiikin osuutta tapahtumissamme pyritään lisäämään. Keväällä järjestämme myös 

kirjallisen iltapäivätilaisuuden. Olemme avoimina uusille toimintamuodoille. 

Säännöllisesti kokoontuvat harrastus- ja opintoryhmät ovat ydintoimintaamme. 

Lapsiperheille tarjoamme edullisia pianotunteja. Aikuisten toimintaryhmistä 

Kirjapiirit I ja II, Exodus raamattupiiri, Leidien Leffatreffit, Ompeluseura ja Lauluryhmä 

Jännät jatkavat toimintaansa. Vuoden alussa järjestämme jälleen kamalat äidit -

vertaisryhmän murrosikäisten lasten äideille. 



Tiistaiaamuisin kokoontuva Puuroa ja puhetta -aamiaistilaisuus on viikoittaisen 

toimintamme kulmakivi. Pyydämme jatkossakin aamupalalle vierailijoita 

luennoimaan ja alustamaan keskustelua monipuolisista aiheista.  

 

Nuorten aikuisten toiminta 

Yhdistyksemme toiminta on pääosin yläikärajatonta. Pyrimme kuitenkin 

kiinnittämään erityistä huomiota nykyistä nuorempien naisten tavoittamiseen ja 

muutama teema ohjelmassamme on suunnattu juuri tälle kohderyhmälle. Uutena 

tällaisena toimintamuotona aloitamme syyskaudella Virsiä ja viiniä -illat yhteistyössä 

Jyväskylän seurakunnan kanssa. Lisäksi selvitämme hengellinen väkivalta -teeman 

käsittelyä jossakin muodossa Jyväskylän seurakunnan pastoreiden Ulla Palolan ja 

Tuulia Kokkosen kanssa. 

Aiemmista erityisesti nuorempia kiinnostaneista toimintamuodoista hiljaisuuden 

retriittipäivä Ännälässä on jälleen kevään ohjelmassa ja Voimasiskot-tunnetaitojen 

vertaisryhmälle etsitään uutta ohjaajaa.  

Jyväskylän NNKY 125 vuotta -juhlaviikko 

Yhdistyksemme 125-vuotisjuhlaan maaliskuussa 2022 panostamme erityisesti. 

Pääjuhla on Marian ilmestyksen sunnuntaina 27.3. Lisäksi järjestämme juhlakonsertin 

esiintyjinä ”Jyväskylän NNKY:n ystävät” yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan kanssa. 

Tavoitteena on saada myös yhdistyksemme historiikki valmistumaan juhlavuonna.  

 

YHTEISTYÖSUHTEET 

Suomen NNKY-liitto 

Maailmanlaajan NNKY-liikkeen esille nostamia teemoja pyrimme ottamaan 

huomioon omassa toiminnassamme. Osallistumme NNKY-liiton järjestämiin 

webinaareihin ja muihin mahdollisiin tapahtumiin. Toimintamme perustuu 

jatkossakin NNKY-liiton strategiaan, jonka pohjalle myös oma strategiamme rakentuu. 

Jyväskylän seurakunta 

Jyväskylän evankelis-luterilaisen seurakunnan kanssa teemme yhteistyötä mm. 

varttuneiden ja eläkeläisten piirin osalta sekä kutsumalla seurakunnan työntekijöitä 

tilaisuuksiimme. Lisäksi 125-vuotisjuhlintaa ja uusista toimintamuodoista Virsiä ja 

viiniä-tilaisuuksia sekä hengellistä väkivaltaa käsittelevää toimintaa on tarkoitus 

järjestää yhteistyössä seurakunnan kanssa. 

 



Harjun Partiotytöt ry 

Toimimme Harjun Partiotytöt ry -partiolippukunnan taustayhteisönä tarjoten 

maksutta kolon lippukunnan toimintaryhmille.  

Ekumenia 

Osallistumme tammikuussa järjestettävään Kristittyjen ykseyden ekumeeniseen 

rukousviikkoon. Tiistaiaamujen Puuroa ja puhetta tilaisuuksiin kutsumme vierailijoiksi 

Jyväskylän kristillisten seurakuntien edustajia.  

 

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 Henki & elämä -lehden järjestöpalstalla, 

sähköisesti Keskisuomalaisen menoinfo-kalenterissa, Jyväskylän kaupungin 

tapahtumakalenterissa sekä NNKY-liiton verkkosivujen kautta. Otimme viime vuonna 

käyttöön oman verkkotunnuksen jklnnky.fi ja rakennamme myös omat verkkosivut 

tähän osoitteeseen. Lisäksi käytämme tiedotuksessa sosiaalisen median kanavia, 

erityisesti Facebookia ja Instagramia. 

Pyrimme parantamaan yhdistyksemme näkyvyyttä mahdollisimman paljon. Teemme 

juttuja Keskisuomalaisen Meidän juttu -palstalle ja tarjoamme juttuaiheita eri 

medioihin erityisesti yhdistyksemme 125-vuotisjuhlavuoden teemasta. 

 

TALOUS 

Yhdistys kerää jäsenmaksuja. Yhdistys saa vuokratuloja omistamistaan kolmesta 

asunto-osakkeesta sekä Puistotorin toimitilan vuokraamisesta kokous-, koulutus- ja 

juhlakäyttöön. Omistamme myös arvopaperisijoituksia, joista saamme osinkotuloja. 

Toiminnan tueksi haemme avustuksia Suomen NNKY-liitolta sekä mahdollisuuksien 

mukaan muilta tahoilta. 

Varsinaisen toiminnan tuloja ovat eri ryhmien keräämät kahvirahat sekä 

osallistumismaksut. 

Tuemme Ompeluseuran kahvirahoilla Kirkon Ulkomaanavun kautta avun tarvitsijoita. 

Hallitus voi päättää pienimuotoisista avustuksista muille kohteille ja erityisesti 

juhlasalia voimme antaa maksutta eri hyväntekeväisyys-tempausten käyttöön. 


