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Sirkan ja Sirkun päivänä 16. lokakuuta julkistetaan Jyväskylän NNKY:n
historiikki. Se tapahtuma on alkavan syyskauden kohokohta ja tärkeä
käänne kohti tulevaa. Historiikissa yhdistyksemme tulee näkyville olemassa
olemisensa syvyydessä ja laajuudessa ajalta 1897-2022. 

Historiikin toimitti Susanna Matikainen. Hänen tukenaan oli historiikki-
työryhmä (Pirjo-Liisa Sillgren, Tanja Nieminen, Eija Rytkönen). Eira
Paunu kirjoitti 80-luvulla yhdistyksemme historiikin, mutta siitä on
vierähtänyt jo lähes 40 vuotta. Uusi historiikki keskittyy kertomaan ajasta
1980-luvun jälkeen. Monet entiset ja nykyiset NNKY:läiset kertoja-
persoonat tekevät kirjasta elämänmakuisen.

Syyskuussa yhdistyksemme järjestää keskusteluillan hengellisen väkivallan
teemasta. Olemme kutsuneet alustajiksi seurakuntapapit Ulla Palolan ja
Tuulia Kokkosen, jotka ovat perehtyneet aiheeseen ja pitäneet siitä
koulutustakin. Mielestäni kristillisten yhteisöjen on rohjettava tutustua
rehellisesti myös vahinkoa ja kärsimystä aiheuttavaan puoleensa
pysyäkseen terveenä. 

Aloitamme tänä syksynä naisten hyvinvointia kohentavia ryhmiä. Kamalat
äidit ja Voimasiskot palaavat ohjelmaan. Useimmat perinteiset ryhmämme
jatkavat. 

Maailma ympärillämme tulvii turvattomuutta. Siksi on lohdullista, että
olemme yhdessä ja yksilöinä Kaikkivaltiaan turvallisissa käsissä.

Eija Rytkönen, puheenjohtaja

Takasivulle olemme koonneet tietoa jäsenyydestä. Voit napata ylimääräisen
tiedotteen toimistolta ja lähettää tai antaa sen ystävällesi. Laajennetaan
suurta sisarpiiriä yhdessä! Kannessa mainittujen toimiston yhteystietojen
kautta tavoittaa allekirjoittaneen arkisin klo 9-15. Ellei muuta yhteystietoa
ole erikseen annettu, yhteydenotot minulle toimistoon.

Tanja Nieminen, toiminnanjohtaja

Syysterveiset Puistotorilta



Tule mukaan suunnittelemaan yhdistyksemme ensi vuoden
toimintaa! Toiminnansuunnittelupäivän pidämme su 11.9. klo
14-17 NNKY:llä. Salaattilounas. Ilmoittaudu mukaan
toiminnanjohtajalle.

Jyväskylän NNKY:n historiikin 125 vuotta valistuneitten naisten
aktiivisuutta - Jyväskylän NNKY:n historia 1897–2022  julkaisutilaisuus
su 16.10. klo 15

Vieraanamme Suomen NNKY-liiton puheenjohtaja Leena-Maria Sevón.
Musiikkiohjelmaa, kahvitarjoilu.

Historiikin hinta on 30 euroa yhdistykseltä ennakkotilaten (varaukset
toimistosta) tai julkistamistilaisuudessa ostaen (rajoitettu painos). 
Tämän jälkeen myynnin hoitaa www.bod.fi/kirjakauppa hintaan 35 euroa
(+ postikulut).   

Jyväskylän NNKY 125 vuotta

Sisarpiirin lettukestit 
Kokoonnumme ihastelemaan Puistorin uutta
puistoa ke 7.9. klo 17 alkaen.  Vieraaksemme
saapuu NNKY-liiton pääsihteeri Anne Pönni.
Ohjelmassa yhdistyksen toiminnan esittelyä ja
yhteislaulua. Tarjolla mehua ja lettuja. Tule ja
tuo tuttavasikin! Sateen sattuessa NNKY:llä.

Uskalla unelmoida -
toiminnansuunnittelun iltapäivä



Voimaa vertaisuudesta!
Voimasiskot-tunnetaitoryhmä naisille

Tapaamiset keskiviikkoisin klo 18.15-20.15.
21.9., 28.9., 5.10., 19.10., 23.11., 7.12., 21.12. ja 4.1. 
sekä lauantaina 19.11. klo 10-15. 

Voimasiskot on maksuton, luottamuksellinen ja
voimaannuttava vertaisryhmä, jossa voit tulla tietoiseksi
omista juuristasi, jakaa omia kokemuksiasi, vahvistaa
itsetuntemustasi ja tunnetaitojasi. Edellyttää sitoutumista
tapaamisiin. Ohjaajina Sirkku Ingervo ja Tanja Nieminen.

Kamalat äidit -vertaisryhmä murrosikäisten lasten äideille

Keskusteluilta hengellisestä väkivallasta
NNKY:llä torstaina 22.9. klo 18
Keskustelua alustavat pastorit Ulla Palola ja Tuulia Kokkonen.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: voimasiskotjkl@gmail.com tai
040 740 4472 / Tanja
Jäsenillä etusija 9.9. mennessä ilmoittautuessa.

Ohjaajina toimivat Anu Honka ja Tarja Paananen.
Osallistuminen maksutonta, vaatii sitoutumisen ryhmään.

Tapaamiset joka toinen torstai klo 18-20.
27.10., 10.11., 24.11. ja 8.12. sekä 12.1., 26.1., 9.2.,
23.2., 9.3. ja 23.3.

Ilmoittautumiset:  jyvaskylankamalat@gmail.com 



Tehdään yhdessä Ännälän joulu!
Unelman päivän joulumyyjäiset ja keittolounas pe 2.12. klo 11-13
Tule mukaan leipomaan ja askartelemaan myytävää joulumyyjäisiin.
Otamme myös vastaan arpavoittoja. 

Wanhan ajan joulujuhla ja kauneimmat joululaulut su 11.12. klo 15
Juhlan ohjelma muodostuu jäsenistön esityksistä ja yhteislaulusta. Voit
esiintyä yksin tai ryhmäsi kanssa. Ilmoittaudu toiminnanjohtajalle.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 20.11.  
klo 14 NNKY:n salissa Puistotorilla. 
Käsiteltävät sääntömääräiset asiat: yhdistyksen vuoden 2023
toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyntä, jäsenmaksujen
suuruudet, hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen
erovuoroisten tilalle, toiminnantarkastajien valinta. 
HUOM! Lisäksi päätetään sääntömuutoksesta. 
Tilaisuuden aluksi yhteislauluja ja kahvitarjoilu.
Kokouspaperit saatavilla toimistosta marraskuun alussa.

Mahdolliset jäsenistön ehdotukset ensi vuoden kokouksiin on toimitettava
hallitukselle kevätkokousta varten 15.1. ja syyskokousta varten 15.8.2023
mennessä.
                                                                                      -Hallitus
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Sunnuntaina 6.11. klo 15
Puhujana pastori Niina Kari.
Yhteislaulua ja kahvitarjoilu.

ajatusten äärellä



Puuroa ja puhetta
Tiistaisin klo 9-11, aamupala 5 euroa. Ohjelmavastaavana Eija Rytkönen.

6.9.
13.9. 
20.9.
27.9.
4.10.
11.10. 
18.10.   
25.10.

1.11.
8.11.
15.11.
22.11.
29.11.
13.12.

Ompeluseura
Joka toinen keskiviikko klo 13. Syyskauden tapaamiset alkaen 14.9.
Ohjaajina Vuokko Vuolle-Apiala ja Tanja Nieminen. Ompeluseurassa
vaihdetaan ideoita ja opetetaan toisiamme sekä jutellaan mukavia kahvin
lomassa. Ota omat langat, puikot ja koukut tai muu käsityösi mukaan.

Syksyn aloitus: Muistellaan kesää ja kerrotaan kuulumisia
Elämäni polkuja, Sirpa Herve
Mikroverenkierto ja Bemer-verisuoniterapia, Samuli Kipronen
Iankaikkisen elämän toivo elämän voimavarana, Eevakaarina Launis
Lapin ruska, Seppo Rytkönen
Tyttöjen oikeudet ja NNKY:n työ tyttöjen hyväksi, Tanja Nieminen
Naisena Afganistanissa, Kaija Pasanen
Uskomme ydin ja miten se ilmenee käytännössä, Jyväskylän
seurakunnan kirkkoherra Arto Viitala
Vieraanamme nukketaiteilija Pirkko Järvinen
Pappina sodassa. Isäni kirjeiden kertomaa, Riitta Keuramo
Uskomme ydin ja... adventtiseurakunnan pastori Ansku Jaakkola
Vieraanamme  Anzhela Simpanen sekä tanssi- ja lauluryhmä Kalina
Taidetta ja joulujuhlaesityksen harjoittelua, Tanja Nieminen
 Joulupuuron äärellä sävelin ja sanoin

Exodus-raamattupiiri
Kerran kuussa torstaisin klo 15, päivät sovitaan erikseen. Ohjaajana
Heidi Watia. Syyskauden ensimmäinen kokoontuminen poikkeuksellisesti ti
13.9. klo 13.



Leidien leffatreffit

Kirjapiiri II
Kuukauden 1. tiistai klo 13
Ohjaajana Pirjo-Liisa Sillgren
6.9.     Sofia Lundberg: Kuin höyhen   
           tuulessa
4.10.   Sally Salminen: Katriina
1.11.   Ann-Luise Bertell: Oma maa
13.12. Rosa Liksom: Väylä

Kuukauden 2. maanantai klo 13
Ohjaajana Kaarina Mäkinen
12.9.   Kesälukemiset
10.10. Pirkko Soininen: Valosta
           rakentuvat huoneet
14.11. Meri Valkama: Sinun, Margot
12.12. Heidi Köngäs: Siivet 
           kantapäissä

Kirjapiiri I

Mennään yhdessä elokuvien päivänäytöksiin ja keskustellaan nähdystä
elokuvan jälkeen kahvilassa. Kiinnostuneille lähetetään kutsut leffatreffeille
tekstiviestillä. Ohjaajana Riitta Keuramo. Ilmoittaudu kutsulistalle toimistoon.

Lasten ja nuorten pianotunnit
Pianonsoitonopetusta ma ja tiistai-iltapäivisin. 
Ohjaajana Anzhela Simpanen.

Harjun partiotytöt
Lippukunnan kolo NNKY:n kellarin kerhohuoneessa.
Lisätietoja ryhmistä harjunpartiotytot.fi /
harjun.partiotytot@gmail.com

Torstai klo 17.30-20, 15.9., 13.10., 17.11. ja 15.12.
Ommellaan yhdessä koskettelukirjoja näkö- ja monivammaisille lapsille.
Jokaiselle kerralle voi tulla uutena mukaan. Ompelukoneen voi tuoda myös.
Ilmoitathan tulostasi toimistoon. Ohjaajana Tanja Nieminen.

IKIOMA-talkoot
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