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Pääkirjoitus 1/2022
Keväinen tervehdys sinulle arvokas ja tärkeä Helsingin NNKY:n jäsen,
tätä kirjoittaessani kova tuuli helisyttää parvekkeen laseja ja lunta näyttää
satavan vaakatasossa – siitä huolimatta mielessäni on jo pieni toive
keväästä. Toivottavasti sinullakin! Toivon myös, että vallitsevasta
poikkeustilanteesta huolimatta olet pysynyt terveenä ja nauttinut talven
kauneudesta.
Helsingin NNKY:n kevätkausi näyttää valoisalta. Näyttää siltä, että
pääsemme toteuttamaan monet suunnitelmamme ja tapaamaan myös
kasvotusten. Olen erittäin onnellinen siitä, että jälleen pystymme
tarjoamaan erilaista ja monipuolista toimintaa aidosti kaikenikäisille
naisille ja tytöille – turvallisesti ja vaikuttavasti. Olemme olemassa, jäsenet
ja kävijämme, teitä varten, joten pyydän, että mikäli sinulla on ideoita,
ajatuksia tai haluaisit antaa arvokasta aikaasi esimerkiksi
vapaaehtoistoimintaan, voit aina olla yhteydessä. Toivon myös, että löydät
tästä tiedotteesta jotain toimintaa, josta sinä tai lähipiirisi olisitte
kiinnostuneita! Olet enemmän kuin lämpimästi tervetullut mukaan!

”kevät on osoitus siitä, että pimeän jälkeen
edessä on aina valoa”

Siunattua kevään odotusta ja vuoden alkua
sinulle ja läheisillesi toivottaen,
Jonna Hällström
Puheenjohtaja
Helsingin NNKY

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry järjestää
sääntömääräisen kevätkokouksen
KESKIVIIKKONA 23.3.2022 KLO 18
Suomen NNKY-liiton kokoussalissa, osoitteessa Pohjoinen Rautatiekatu 23
B. Halutessasi voit osallistua myös etänä (Teams).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: tilinpäätös,
tilintarkastajan lausunto sekä toimintakertomus edelliseltä kaudelta.
Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita kokoukseen.
Ilmoitathan osallistumisestasi viimeistään 16.3. toiminnanjohtaja Leena
Vilkalle, leena.vilkka@hnnky.fi ja kerro, osallistutko tilaisuuteen paikan
päällä vai etänä, jotta saat linkin kokoukseen liittymiseen sähköpostilla,
mikäli osallistut siihen etänä.
Kokouksessa pidämme huolta turvaväleistä ja käsihygieniasta sekä
käytämme maskeja. Tulethan paikan päälle vain täysin terveenä.
Lämpimästi tervetuloa!

Toiminnanjohtajan tervehdys
Elämme maailmanhistoriallisesti merkittäviä aikoja. Olemme eläneet pitkään
koronatilanteessa. Venäjä on juuri tätä kirjoittaessani hyökännyt aseellisesti
Eurooppaan eli pommittanut Ukrainaa. Rukoilemme kaikki maailmanrauhaa.
Ei ihme, että nuoret ja naiset uupuvat kantaessaan musertavia huolia. Nyt jos
koskaan tarvitaan yhteisöllisyyttä ja uudenlaista rohkeutta rakentaa maailmaa
tasa-arvoisemmaksi paikaksi kaikille. Kristittyinä meillä on toivo, usko ja
rakkaus. Elämä kantaa ja kaikki kääntyy lopulta hyvin. Kaikella on
tarkoituksensa, vaikka juuri tässä ja nyt me emme ehkä sitä ymmärrä.
Maailmantilanteesta huolimatta, yhdistyksessämme on ollut tänäkin keväänä
iloinen tekemisen meininki. Joukkoomme on astunut neljä uutta toimihenkilöä:
järjestökoordinaattori Camilla Ojala, tyttötyön vastaava ohjaaja Jasmiina
Helenius, tyttötyön ohjaaja Oona Nietosjärvi ja Nuorten Naisten
Johtajuuskoulumme projektipäällikkö Katri Janerko. Toivotamme heidät
siunaten ja lämpimästi tervetulleeksi yhdistykseemme!
Kerhonohjaajamme luotsaavat kokki- ja eläinkerhoja eri puolilla kaupunkia.
Kesäleireillemme on ilmoittautumiset käynnissä. Tyttöjen olohuoneellamme on
monenlaista aktiviteettia. Nuorten naisten johtajuuskoulussamme kaikille
avoimia ovat verkkokurssi ja podcastit, joissa viimeisimmässä pääset
kuuntelemaan presidentti Tarja Halosen kannustavaa puhetta nuorille naisilla ja
millainen maailma oli hänen nuoruudessaan ja työelämässä ollessaan. Hänen
mukaansa paras tapa vaikuttaa on mennä mukaan, perehtyä asioihin ja tehdä
yhteistyötä vuorovaikutuksessa muiden kanssa.
Tulkaa kaikki siis mukaan NNKY:n toimintaan! Yhdessä olemme enemmän ja
teemme maailmasta tasa-arvoisemman ja paremman paikan kaikille. Nähdään
vuosikokouksessa 23.3., johon halutessasi voit osallistua myös etänä. Toivotan
iloa, valoa ja siunausta kaikille jäsenillemme, yhteistyökumppaneillemme ja
toiminnassamme mukana oleville näinä erityisinä aikoina!
Leena Vilkka

Annen ajatuksia kuluneesta kaudesta
Kulunut tilikausi on ollut haasteellinen meille
kaikille. Korona on edelleen kurittanut meitä ja
vaikuttanut myös yhdistyksen toimintaan sekä
talouteen. Helsingin Nuorten Naisten Kristillisen
Yhdistyksen hallitus ei ole päässyt kertaakaan
kokoontumaan kasvotusten, vaan kokoukset
olemme pitäneet Teamsin välityksellä. Yhdistyksen
toimitilat ovat olleet ja ovat edelleen remontin
alla, mutta jo pian pääsemme uusiin,
remontoituihin tiloihin ja voimme toivon mukaan
kokoontua siellä ihan paikan päällä.
Yhdistyksen toiminta on kaikesta huolimatta ollut aktiivista ja tarjonnut meille
mukana olleille paljon mukavia hetkiä yhdistyksen asioiden parissa. Jos olet
kiinnostunut hallitustoiminnasta, ole rohkeasti yhteydessä ja tule mukaan
päättämään yhdistyksen asioista. Aikaisempaa kokemusta et tarvitse, vain intoa ja
avointa mieltä.
Itse päädyin mukaan hallituksen toimintaan oltuani useita vuosia vertaisohjaajana
Kamalissa Äideissä, josta tuonnempana hiukan lisää. Oma murrosikäiseni kasvoi ulos
niistä kengistään ja niin tuli minun aikani keskittyä muuhun tekemiseen. Sitä kautta
päädyin mukaan tähän hallituksen toimintaan. Olen ollut mukana nyt reilun vuoden
ajan ja saanut tästä paljon uusia ajatuksia ja näkökulmia, päässyt tutustumaan uusiin
upeisiin ihmisiin sekä osallistunut tärkeään päätöksentekoon. Tule rohkeasti mukaan!
Yhdistyksemme tekee tärkeää työtä tyttöjen ja naisten tasa-arvon edistämiseksi.
Lisätietoa HNNKY:n toiminnasta ja tapahtumista saat yhdistyksen sivuilta
www.hnnky.fi sekä hallituksemme jäseniltä suoraan. Toivotamme myös uudet
jäsenet lämpimästi tervetulleiksi mukaan yhdistyksen toimintaan.
Ihanaa kevään odotusta, iloa ja valoa!

Anne Lappeteläinen
Hallituksen jäsen

JÄSENIEN PALKITSEMINEN
Vuonna 2021 hallitus palkitsi syksyn vuosikokouksessaan ansioituneita jäseniään.

PITKÄAIKAINEN AKTIIVINEN JÄSEN
Yhdistyksen Grand Old Lady Aila Niinikoski palkittiin
pitkäaikaisesta aktiivisesta työstä yhdistyksemme
hyväksi. Aila muistuttaa meitä tänäkin päivänä
yhdistyksen menneisyydestä erinomaisen historiantuntemuksensa avulla.
kuva Pirjo-Liisa Penttinen

VUODEN VAPAAEHTOINEN
Vuoden vapaaehtoiseksi valittiin Kirsi Könönen, joka
on toiminut Töölön Kamalien Äitien ryhmänohjaajana jo vuodesta 2015 alkaen.
Kamalat äidit on murrosikäisten äideille tarkoitettu
vertaistukiryhmä, jossa voit luottamuksella puhua
kaikesta, mitä äitinä olemiseen liittyy. Ryhmiä
kokoontuu monilla paikkakunnilla ja ryhmät kokoontuvat parin viikon välein puolentoista tunnin ajan.
Voit liittyä mukaan milloin tahansa, matalalla
kynnyksellä, kun koet, että haluaisit vertaistukea.
Tervetuloa mukaan!

VUODEN NUORI
Vuoden nuori palkinnon sai Tyttöjen olohuoneen aktiivikävijä Jemina Rönkä. Hän on
käynyt toiminnoissamme jo useamman vuoden ajan ja ideoinut toimintaan myös
uusia juttuja. Tällä hetkellä Jemina osallistuu tilojen uudistamiseen luomalla
olohuoneelle seinätaidetta.

TOIMINTAA KAIKEN IKÄISILLE
Yhdistys tarjoaa eri-ikäisille naisille ja tytöille mahdollisuuksia toimintaan ja
keskusteluihin oman elämänsä ja maailman kysymyksistä. Toimintaan voit tulla,
vaikka et olisi jäsen!
Toimintaamme ovat monipuoliset kerhot ja leirit, Tyttöjen Olohuone Rastilassa,
Voimasiskot ja Kamalat äidit -vertaistukitoiminta sekä Nuorten naisten
johtajuuskoulu.
Ota meihin yhteyttä, niin kerromme mielellämme mitä kaikkea yhdistyksemme voi
sinulle tarjota!

KERHOTOIMINTA
Tänä keväänä meillä on laaja kattaus kerhotoimintaa 1.–9. luokkalaisille tytöille ja
pojille eri puolilla Helsinkiä:
❖ Kontulan ilo eläimistä -kerho
tiistaisin
❖ Kannelmäen kokkikerhot
tiistaisin
❖ Laajasalon kokkikerhot tiistaisin
❖ Malmin kokkikerhot tiistaisin
❖ Merirastin kokkikerhot tiistaisin
❖ Aurinkolahden kokki- ja
luontokerho keskiviikkoisin
❖ Laajasalon ruokaryhmä
keskiviikkoisin
❖ Vuoniityn ruokaryhmä keskiviikkoisin
❖ Pukinmäen ruokaryhmät keskiviikkoisin
❖ Porolahden ruokaryhmät perjantaisin
❖ Jätkäsaaren luontokerho perjantaisin
❖ Mellunmäen iloa eläimistä kerho perjantaisin

KESÄLEIRIT
Ilmoittautuminen kaikille kesäleireille on alkanut!

Leirikirjeet ja laskut lähetetään toukokuussa. Jos perheellä on vaikea taloudellinen
tilanne, leirimaksusta voi pyytää vapautusta. Jos leiriä ei voida pitää
koronarajoitusten takia, maksua ei tarvitse maksaa.

YÖLEIRIT
Arjen helmiä: Äiti-tytär-leiri
Äideille ja 8–12-vuotiaille tytöille
6.-20.6.2022
Paikka: Meriharjun Luontotalo
Ihana leiri äideille ja tyttärille luonnon helmassa! Nyt on tilaisuus viettää laatuaikaa
yhdessä: leirillä on luvassa luonnosta nauttimista, hemmottelua ja muuta kivaa
yhteistä tekemistä. Ohjelmassa on lisäksi perinteisiä leiriaktiviteetteja kuten
saunomista ja iltanuotioita. Leiri tarjoaa myös vertaistukea äideille ja tukea
itsetunnolle.
Hinta: 60 €/perhe (sisältää täysihoidon ja vakuutuksen).
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: hnnky.fi, harrastushaku.fi (hakusanoilla äiti, tytär)

Leirielämyksiä tytöille
9–12-vuotiaille tytöille
13.-17.6.2022 (5 pv) Tyttöleiri 1
20.-23.6.2022 (4 pv) Tyttöleiri 2
Paikka: Östersundomin leirikeskus
Huikea kesäleiriviikko tiedossa! Tällä vain tytöille tarkoitetulla leirillä on luvassa
luovaa toimintaa, ryhmäytymistä ja kivoja aktiviteetteja kaikenlaisille tytöille kivassa
porukassa. Ohjelmassa on myös perinteisiä leiriaktiviteetteja kuten iltanuotioita,
saunomista ja pelailua.
Hinta: 5 päivän leiri 100 €, 4 päivän leiri 80 € (sisältää täyshoidon ja vakuutuksen).
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: hnnky.fi, harrastushaku.fi (hakusanalla tyttöleiri)

Tyttöjen iloa luonnosta -leiri
9–12-vuotiaille tytöille
20.-23.6.2022
Paikka: Vartiosaaren Kesätoimipiste
Tällä vain tytöille suunnatulla leirillä on luvassa luontokokemuksia ja kivoja
elämyksiä. Opimme uutta luonnosta ja eläinten oikeuksista iloisten leiriohjaajien
johdolla. Lisäksi nautimme leirielämästä, kuten uimisesta, saunomisesta ja
iltaohjelmista.
Hinta: 80 € (sisältää täyshoidon ja vakuutuksen).
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: hnnky.fi, harrastushaku.fi (hakusanoilla iloa, luonto)

Tyttöjen seikkailuleiri
9–12-vuotiaille tytöille
25.-29.7.2022
Paikka: Bengtsårin leirisaari
Kesän hauskin leiri tytöille, jotka tykkäävät retkeilystä ja seikkailuista! Bengtsårin
leirisaari eli Benkku tarjoaa mahtavat puitteet kaikenlaiselle hauskalle toiminnalle,
kuten melomiselle ja metsäretkille. Lisäksi nautimme leirielämästä, kuten uimisesta,
saunomisesta ja iltaohjelmista.
Hinta: 100 € (sisältää ruoat, telttamajoituksen, kuljetukset ja vakuutuksen).
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: hnnky.fi, harrastushaku.fi (hakusanalla seikkailuleiri)

Saaristoleiri nuorille naisille
13–19-vuotiaille nuorille naisille
2.-5.8.2022
Paikka: Bengtsårin leirisaari
Tämä saaristoleiri tarjoaa luontoelämyksiä nuorille naisille, jotka nauttivat
retkeilystä ja luonnon läheisyydestä. Paratiisimaisella Bengtsårin leirisaarella eli
Benkussa on loistavat puitteet luonnossa liikkumiseen, melomiseen, pihapeleihin ja
muihin kivoihin kesäaktiviteetteihin. Unohtamatta tietysti perinteistä leirielämää,
kuten uimista, saunomista ja iltaohjelmaa.
Hinta: 80 € (sisältää ruoat, telttamajoituksen,
kuljetukset ja vakuutuksen).
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: hnnky.fi,
harrastushaku.fi (hakusanalla saaristoleiri)

PÄIVÄLEIRIT
Iloa luonnosta ja eläimistä
-leiri
9–12-vuotiaille tytöille
6.-9.6.2022 klo 9–15: Luomakuntaleiri 1
13.-16.6.2022 klo 9–15: Luomakuntaleiri 2
20.-23.6.2022 klo 9–15: Luomakuntaleiri 3
Paikka: Töölön Tyttöjen Tupa
Kaupungin kivoimmat päiväleirit luonto- ja eläinrakkaille tytöille! Leirillä tutustutaan
luonnon ihmeisiin, opitaan luonnosta ja eläinten oikeuksista, sekä pohditaan
ihmisen suhdetta luontoon. Teemme retkiä kivoihin lähikohteisiin ja tapaamme
suloisia eläimiä. Voit etukäteen sovitusti ottaa oman lemmikin mukaan yhtenä
päivänä.
Hinta: 50 € (sisältää ruoan ja retket).
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: hnnky.fi, harrastushaku.fi (hakusanalla
luomakuntaleiri)

TERVEISET RASTILASTA
Tyttöjen olohuone Rastilassa on kaikille 9–19-vuotiaille tytöille ja tytöiksi itsensä
kokeville tarkoitettu yhteinen olkkari, jossa järjestetään kaikenlaista kivaa
tekemistä.
Tule meille tutustumaan!

Tyttöjen olohuoneen ystäväkirja
Erika Pikkuhookana
Tyttötyön johtaja
Missä asut? Asun Vantaalla rivitalokodissa, jossa
parasta on oma piha, puoliso ja meidän kissa.
Miksi työskentelet HNNKY:ssä? Arvostan sitä, että
yhdistys tukee nuoria naisia työelämässä niin
yhdistyksen sisällä kuin laajemminkin vaikuttamalla
tyttöjen ja naisten hyvinvointiin ja arkeen. Tässä
työssä pääsen kehittymään ja auttamaan myös
muita saavuttamaan unelmiaan.
Mitkä asiat ovat työssäsi parasta? Mun mielestä on
ihan parasta työskennellä ihanien tyttöjen, nuorten
naisten ja naisten ympäröimänä. Työpäiviä piristää
erityisesti Tyttöjen olohuoneen kävijöiden riemu.
Mitä teet vapaa-ajallasi? Sisustan kotia, harrastan vannetanssia ja tapaan ystäviä.
Jatka lausetta:
Voimaeläimeni on… norsu (huomaa myös kuvassa!). Ihastuin norsuihin
opiskelijavaihdossa Thaimaassa ja tatuoin silloin myös voimaeläimeni muistona tästä
kokemuksesta. Norsut ovat laumaeläimiä, jotka tarvitsevat toisia ympärilleen.
Tänä vuonna toivoisin, että... pääsisin tutustumaan paremmin Helsingin
kulttuuritarjontaan ja tekemään kesällä jonkun pienen reissun.
Moka, joka on jäänyt mieleen... Lukiossa menin opettajanhuoneeseen kysymään
luokanvalvojaani, mutta muistin nimen väärin ja kyselin julkisuudesta tuttua
näyttelijää. Opettajanhuoneessa naureskeltiin ja kerrottiin, ettei ole näkynyt.
Tapahtuneesta muistuteltiin koko lukioaika. Jälkikäteen nauratti onneksi itseänikin.
Kumpi mieluummin:
Aamu vai ilta
Kahvi vai tee
Ihmiset vai eläimet
Kaupunki vai maaseutu
Lenkkeily vai avantouinti
Vauhdikas oikotie vai varma kiertotie
Valoisat lämpimät kesäyöt vai pimeät talvi-illat ja kynttilänvalo

Oona Nietosjärvi
Tyttötyön ohjaaja
Missä asut? Asun Vantaalla, Pähkinärinteessä.
Miksi työskentelet HNNKY:ssä? Koen, että
yhdistyksen ja Tyttöjen olohuoneen kautta minulla
on mahdollisuus päästä tekemään omia arvojani
vastaavaa työtä. Lisäksi koen, että työni kautta
minun on mahdollista vaikuttaa olohuoneella
tapahtuvan konkreettisen toiminnan lisäksi myös
yhteiskunnallisella tasolla.
Mitkä asiat ovat työssäsi parasta? Ehdottomasti
Tyttöjen olohuoneen porukka! Meillä on täällä
ihania kävijöitä sekä mahtava työporukka kasassa!
Mitä teet vapaa-ajallasi? Liikun luonnossa ja seurailen urheilua. Olen intohimoinen
penkkiurheilija.
Jatka lausetta:
Voimaeläimeni on… sanoisin, että kissa. Kissat vaikuttavat itsevarmoilta ja tekevät
mitä haluavat. Voisin ottaa kissoista enemmän mallia itsekin.
Tänä vuonna toivoisin, että... oma arki olisi hitaampaa, mitä aikaisemmin ja
pystyisin elämään enemmän hetkessä. Tähän asti vuotta suunta on ainakin ollut
oikea. Haaveilen myös siitä, että pääsisin kesällä kiertämään sellaisia suomalaisia
kaupunkeja, missä en ole ennen käynyt.
Moka, joka on jäänyt mieleen.... kun olin pieni, noin 7-vuotias, olimme
ruotsinlaivalla äitini kanssa ja ostimme ajan kuluksi Uno pelin. En ollut aiemmin
pelannut peliä ja huusinkin pian pelin alkamisen jälkeen itsevarmasti kovaan ääneen
”UNO”. Muistan vieläkin, kuinka nololta tuntui, että olin tajunnut säännöt aivan
väärin ja ajatellut voittavani ennen aikoja. Jälkeenpäin ajateltuna tämä tapahtuma ei
vaikuta kauhean isolta mokalta, mutta tuossa hetkessä se tuntui siltä.
Kumpi mieluummin:
Aamu vai ilta
Kahvi vai tee
Ihmiset vai eläimet
Kaupunki vai maaseutu
Lenkkeily vai avantouinti
Vauhdikas oikotie vai varma kiertotie
Valoisat lämpimät kesäyöt vai pimeät talvi-illat ja kynttilänvalo (en voi valita vain
toista)

Jasmiina Helenius
Tyttötyön vastaava ohjaaja
Missä asut? Asun Helsingissä Katajanokalla pienen
koirani kanssa.
Miksi työskentelet HNNKY:ssä? Tytöt
kohderyhmänä ovat lähellä sydäntäni ja arvot
vastaavat omiani. Helsingin nuorten naisten
kristillisen yhdistyksen arvoja ovat: lähimmäisen
rakkaus, tyttöjen ja naisten oikeudet & vastuu
luomakunnasta.
Mitkä asiat ovat parasta työssäsi?
Vaikuttamismahdollisuudet työn sisältöön ja
tyttöjen elämään sekä toimijana yhteiskunnallisesti.
Sen lisäksi työ on mielestäni merkityksellistä, mielekästä, monipuolista ja
innostavaa.
Mitä teet vapaa-ajallasi? Rentoudun poreammeessa, treenaan kuntosalilla,
matkustelen ja näen läheisiä sekä tukityttöäni.
Jatka lausetta
Voimaeläimeni on… lintu, koska linnulla on vapaus lennellä ilmassa ja se aina selviää
tuulesta ja myrskyistä, vaikka on pieni kooltansa. Linnut ovat mielestäni kauniita
eläimiä ja selviytyjiä.
Tänä vuonna toivoisin, että… minulla kiireetöntä aikaa kesällä, jolloin voisin tehdä
kaikkea mukavaa, kuten vierailla saaristossa, veneillä ja ajaa vesiskootterilla.
Moka, joka on jäänyt mieleen… se, kun lapsena otin suuren määrän wasabia
lautaselleni ja ryhdyin tyytyväisenä syömään sitä, kunnes tajusinkin, että se ei
olekaan guacamolea niin kuin aluksi olin ajatellut.
Kumpi mieluummin:
Aamu vai ilta
Kahvi vai tee
Ihmiset vai eläimet
Kaupunki vai maaseutu
Lenkkeily vai avantouinti

Vauhdikas oikotie vai varma kiertotie
Valoisat lämpimät kesäyöt vai pimeät talvi-illat ja kynttilänvalo

Lisäksi Vuosaaren tytöt -toiminnassa työskentelee tyttötyön ohjaajana
maaliskuun loppuun asti Marika Nurminen.

NUORTEN RAUHANPALKINTO CAMILLALLE
Camilla Ojala, 28, on osallistunut Nuoret,
rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman
valmisteluun ja sen ympärille kootun 2250verkoston työskentelyyn (YK:n päätöslauselma 2250). Hän on toiminut mm. YKnuorten järjestämän Nuorten rauhanviikon
koordinaattorina. Hänet on myös valittu YKnuorten hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2022. Tänä vuonna nuorten rauhanpalkinto on myönnetty Camillalle.
Camilla edistää sitoutuneesti rauhantyötä
niin luomalla laaja-alaista verkostoa eri
toimijoihin ja aktiiveihin kuin myös virallisten rakenteiden kautta. Hän kannustaa
erilaisista taustoista tulevia nuoria osallistumaan rauhantyöhön.
Helmikuussa Camilla aloitti HNNKY:n
järjestökoordinaattorina. Hänen vastuullaan
ovat muun muassa kerhot, leirit ja
maahanmuuttajanaisten ryhmät. Käytännössä Camilla on kerhonohjaajien tukena ja
hoitaa monenlaisia järjestelyjä esim. tiloihin
ja harrastushakuun liittyen sekä yhteyksiä
lasten vanhempiin ja Helsingin kaupunkiin.
Tällä hetkellä kerhonohjaajia toimii 18
kerhossa.
Seuraavan
kerhonohjaajien
tapaamisen teemaksi Camilla on suunnitellut johtajuutta. Kesälle on tulossa 9 leiriä,
ja niiden valmistelu on jo hyvin käynnissä.
Työn ohessa Camilla opiskelee Helsingin
yliopistossa teologian maisteriksi keskittyen
konfliktien rauhantutkimukseen.
Camilla kannustaa ottamaan yhteyttä, jos
kerhonohjaaminen tai leirityö kiinnostaa!
Yhteystiedot löytyvät takasivulta.

Nuorten rauhanpalkinto on
tunnustuspalkinto nuorilta nuorille ja
tuo näkyväksi heidän pieniä ja suuria
rauhantekojaan.
Rauhanpalkinto myönnetään alle 30vuotiaalle henkilölle tai nuorten parissa
toimivalle yhteisölle, joka on
toiminnallaan tukenut rauhaa. 2000
euron arvoinen tunnustuspalkinto
jaetaan joka toinen vuosi.
Suomi on viime vuosikymmenen aikana
korostanut vahvasti nuorten roolia
rauhaa ja turvallisuutta koskevissa
keskusteluissa. YK:n
turvallisuusneuvoston joulukuussa 2015
hyväksymä päätöslauselma 2250
Nuoret, rauha ja turvallisuus sai alkunsa
suomalaisen järjestökentän aloitteesta
vuonna 2011. Päätöslauselma edustaa
uudenlaista ajattelutapaa, sillä se
korostaa nuorten toimijuutta ja tuo
esiin heidän merkityksellisen asemansa
aktiivisina rauhantekijöinä.
Nuorten rauhanpalkinnon myöntää
Suomen YMCA:n liitto.
(ymca.fi/nuorten-rauhanpalkinto/)

NUORTEN NAISTEN
JOHTAJUUSKOULU (NNJK)
Olemme Helsingin NNKY:ssä pohtineet pitkään,
miten saisimme nuoria naisia enemmän
toimintaamme mukaan ja Nuorten naisten
johtajuuskoulumme on vastaus tähän.

Mutta mikä on NNJK?
Olemme nuorten naisten johtajuuden kehittämiseen keskittynyt hanke,
joka pyrkii vähentämään sukupuolten välistä epätasa-arvoa etenkin
työelämässä lisäämällä naisten johtajuustaitoja. Tarkoituksena on
vahvistaa 16–29-vuotiaiden nuorten naisten työelämätaitoja, työllistymistä, sosiaalista pääomaa ja johtajuutta. Hankkeessa johtajuus
ymmärretään laaja-alaisesti yhtä lailla tyttöjen ja naisten oman elämän
johtajuutena kuin myös johtajuutena vapaa-ajassa ja työelämässä. Kaikki
toiminta on osallistujille maksutonta. Toimintaa on rahoittanut aiemmin
AVI ja nykyisin Helsingin kaupunki.

Mitä Nuori johtaja -koulutukset tarjoavat tänä vuonna?
1. NUORI JOHTAJA KURSSITOIMINTAA
Nuori johtaja -kurssit ovat interaktiivisia kurssikokonaisuuksia, jotka
lähestyvät johtajuutta 15 eri teeman kautta. Kurssien pituudet
vaihtelevat; isommat kurssit käsittelevät kaikkia teemoja, kun taas
lyhyet kurssit keskittyvät valikoituihin teema-alueisiin. Näillä kursseilla todella tehdään ja kehitytään.
Uutena pilottina alkaa Elämä haltuun kurssi, joka on koulutusten 1
tason johtajuuden kehittämistä ja suunnattu niille, joilla on haasteita
oman elämän hallinnassa ja itsensä johtamisessa.

2. YKSITTÄISTAPAHTUMIA JA WORKSHOP-TOIMINTAA
Nämä perustuvat meille esitettyihin toiveisiin ja sisältävät usein
vierailevia puhujia. Inspiroivia hetkiä valitun aiheen äärellä!
3. MENTORIOHJELMAN 18-29-VUOTIAILLE NAISILLE
Mentori antaa yksilökohtaista ohjausta, neuvoja ja tukea.
Tarkoitus on keskittyä nuoren tavoitteisiin ja unelmiin. Kuka
meistä ei haluaisi omaa mentoria?
4. MAHDOLLISUUDEN LÄHTEÄ NNJK VAPAAEHTOISEKSI
Vapaaehtoiset pääsevät oppimaan sekä kehittämään taitojaan
osana hankettamme. Koulutamme kaikki vapaaehtoiset ja
pyrimme antamaan tehtäviä, jotka vastaavat heidän
kehitystoiveitaan ja ideoitaan.
Haluatko mukaan? Lisätietoa saat nettisivuiltamme, Instagramista
@nuorijohtajuus sekä projektipäälliköltä Katrilta (yhteystiedot lopussa).

Nuorten naisten johtajuuskoulun
verkkokurssi
Nuorten naisten johtajuuskoulun kehittämishankkeessa luotiin vuonna 2021 verkkokurssi,
jonka tarkoituksena on herätellä nuorten omia ajatuksia sekä tarjota heille
erilaisia roolimalleja ja näkökulmia johtajuuteen ja työelämään liittyen.
Tavoitteena on multimodaalinen ja oppimisen iloa tukeva oppimisympäristö, joka saa nuoret innostumaan omista tulevaisuuden
mahdollisuuksistaan. Verkkokurssi on maksuton ja avoin kaikille. Kurkkaa
tai suorita verkkokurssi kopioimalla tämä osoite:
https://www.verkkovalmentajat.fi/product/nuorten-naistenjohtajuuskoulutus/

Nuorten naisten johtajuuskoulun podcast
Nuorten naisten näkökulmaa ja johtajuusteemoja päästään kuulemaan
enemmän myös Nuorten naisten johtajuuskoulu podcastissa. Podcastia on
julkaistu jo neljä jaksoa, jotka ovat kuunneltavissa Spotifyssa nimellä
Nuorten naisten johtajuuskoulu.
Ensimmäisessä jaksossa käsitellään kysymystä ”Miksi naisjohtajia on
vähemmän?” ja toisessa jaksossa keskustellaan naisten taloudesta, sukupuolten eroista rahatottumuksissa sekä sijoittamisesta.
Kolmannessa jaksossa podcastin tekijät, Wilma Tallgren ja Susanna Vilkka,
pohtivat 20 ikävuoden aikana kerrytettyjä elämänoppeja, niitä jokapäiväisiä arkea helpottavia niksejä mutta myös syvällisempiäkin elämän
oivalluksia.
Viimeisimmässä jaksossa päästään kuulemaan
presidentti Tarja Halosen näkemyksiä Suomen
tasa-arvotilanteesta sekä nuorten naisten
mahdollisuuksista tämän päivän Suomen työelämässä.
Kaikkea kivaa siis ja lisää myös tulossa!

YHTEYSTIEDOT
Ota rohkeasti yhteyttä, olemme iloisia viestistäsi tai puhelustasi!
Sähköpostit ovat muodossa etunimi.sukunimi@hnnky.fi
Toiminnanjohtaja
Leena Vilkka p. 044 5944 528

Hallitus 2022

Projektipäällikkö (oa.)
Katri Janerko p. 050 5241 770
Podcast -toiminta (oa.)
Wilma Tallgren p. 040 551 5743
Susanna Vilkka p. 040 809 6591

Puheenjohtaja
Jonna Hällström
puheenjohtaja@hnnky.fi
Varapuheenjohtaja
Katri Jussila
Hallituksen jäsenet
Säde Heikinheimo, Nana Honkasalo
Anne Lappeteläinen, Leena Ahveninen
Laura Tiitu, Natasha Vaalgamaa
sekä varajäsenet
Sirkku Parviainen ja Alma Uimonen

Vuosaaren tytöt -toiminta

Jäsentiedote

Tyttöjen olohuone
Retkeilijänkatu 7A
00980 Helsinki

Erika Pikkuhookana, Nana Honkasalo
ja Anne Lappeteläinen

Järjestökoordinaattori (oa.)
Camilla Ojala p. 050 3711 220
Nuorten Naisten Johtajuuskoulu -hanke

Tyttötyön johtaja
Erika Pikkuhookana p. 040 5519384
Tyttötyön vastaava ohjaaja
Jasmiina Helenius p. 040 8600 922
Tyttötyön ohjaajat (oa.)
Oona Nietosjärvi p. 040 551 9389
Marika Nurminen p. 050 544 6639

Some
Facebook
@Helsingin NNKY
@Tyttöjen olohuone
Instagram
@helsinginnnky
@tyttojenolohuone
@nuorijohtajuus

