
 

 
 

NNKY-tunnustuspalkinnon saajat  
vuosina 2003–2012: 
NNKY-tunnustuspalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2003. 

 

v. 2003 palkintosumma yht. 5 000  € 

Hedvig-huone, turvapaikka väkivaltaa kokeneille  naisille,  Pelastusarmeija,  5  000  € 

 

v. 2004 palkintosumma yht.  8  640  € 

Miksi Saara nauroi -näytelmä, Minna Hokkanen ja työryhmä,  

Tampereen Työväenteatterin OFF-tuotanto,  4  320  € 

Tjejer i kyrkan -projekti,  Maria  Sundblom,  4  320  € 

 

v. 2005 palkintosumma  yht.  7  000€ 

Lehtisaaren  nuorisokoti,  Helsinki,  3  500  € 

Naistari,  kansainvälinen  naisten  tapaamispaikka,  Setlementti  Naapuri,  Tampere,  3  500  €   

 

v.  2006  palkintosumma  yht.  6  400  € 

Nuorison neuvonta-asema,  Suomen  Valkonauhaliitto  ry,  3  200  € 

Äidikepalvelu,  Tampereen  NNKY,  3  200  € 

 

v.  2007  palkintosumma  yht.  7  000  € 

Helsingin  Tyttöjen  Talo,  tyttöjen  kulttuurikasvatuksen  tukeminen,  2  000  € 

Tampereen  NNKY:n  monikulttuurinen  toiminta,  työpari  Pirjo  Toivonen,  Eija  Kepsu,  2  500  € 

Oulun NNKY, Kamalat äidit, Arja  Ilvesviita,  2  500  € 

 

v. 2008 palkintosumma yht. 11 000  € 

APROPOS – Väkivallan ehkäisemisen monialainen ja monitieteinen koulutus- ja 
verkostoitumisprojekti,  Oulun  yliopiston  Naistutkimus,  5  500  € 

Paljastettu intiimi. Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikka -kirja, toim. Sari Näre ja Suvi 
Ronkainen. 5 500  € 

 



 

 
 

v. 2009 palkintosumma yht. 11 000  € 

Luetaan yhdessä – Vi läser tillsammans! -kampanja, Suomen UNIFEM ja Zonta International Piiri 
20, 11 000  € 

 

v. 2010 palkintosumma yht. 10 500  € 

Ensi- ja turvakotien liitto ry:n Jussi-työ, 3 500  € 

Liekku ry, 3 500  € 

Pienperheyhdistys ry, 3 500  € 

 

v. 2011 palkintosumma yht. 3 000  € 

Jalmarin kammari sekä Jalmarin Kodon työ omaishoitajien tukemiseksi, 1 500  € 

Myyrinkodin  Ystävien  toimintamuodot,  1500  € 

 

v. 2012 palkintosumma yht. 4 000  € 

Suomen Valkonauhaliiton Sylistä elämä alkaa -ryhmätoiminta,  2  000  € 

Ensi- ja turvakotien liiton ja A-klinikkasäätiön Päihdelinkin yhteistyönä toteutettu  

Äitiryhmä-verkkoyhteisö,  2  000  € 

 

 

NNKY on maailman laajin kristillinen naisliike 
NNKY (Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys) on ekumeeninen, monikulttuurinen ja 
kansainvälinen liike, jossa eri-ikäisiä naisia ja tyttöjä rohkaistaan kohtaamaan erilaisuutta ja 
osallistumaan oman yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. NNKY-liike toimii noin 120 maassa.  

NNKY on perustettu Suomeen vuonna 1896 ja on siten yksi maamme vanhimmista naisjärjestöistä. 
Suomessa toimii 26 NNKY-yhdistystä 23 paikkakunnalla.  

NNKY-yhdistyksissä voi harrastaa, vaikuttaa, opiskella, ohjata kerhoja, järjestää tapahtumia, tehdä 
vapaaehtoistyötä, kantaa vastuuta tai tuoda toimintaan oman osaamisensa. Toimintamuodot 
vaihtelevat eri paikallisyhdistyksissä.   

Suomen NNKY-liiton luottamustehtävissä voi vaikuttaa naisten ja tyttöjen elämään liittyviin 
yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja hyvinvointiin sekä osallistua kansainväliseen 
järjestöyhteistyöhön. Jäsenetuja ovat muun muassa jäsenlehti Näkyvä Nainen ja jäsenalennukset 
Tunturikeimiöllä Muoniossa sekä Hotelli Helkassa Helsingissä. 

www.ywca.fi 

www.facebook.com/SuomenNNKY 


