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HELSINGIN NMKY RY

Helsingin NMKY ry on perustettu vuonna 1889. Se on osa 130 

maassa toimivaa globaalia YMCA-liikettä, jonka keskeinen arvo 

on yksilön henkisen, hengellisen ja fyysisen kasvun tukeminen (ns. 

kolmioperiaate). Helsingin NMKY toimii kristillisten arvojen pohjalta 

kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistaen. Yhdistys tavoittaa mm. 

iltapäiväkerhojen, liikunnan, musiikin, monikulttuurisen toiminnan, 

nuorten työpajan ja etsivän työn sekä monipuolisen kerhotoiminnan 

kautta viikoittain noin 4500 lasta, nuorta ja aikuista.

Helsingin NMKY tunnetaan myös laajasta leiritoiminnasta sekä siitä, 

että se on tuonut koripallon ja partiotoiminnan Suomeen.  Helsingin 

NMKY valittiin Suomen urheilugaalassa 2016 vuoden urheiluseuraksi. 

 

JÄSENISTÖ

Helsingin NMKY ry:ssä oli vuonna 2017 

1346 jäsentä, joista alle 29-vuotiaita oli 

1022. Jäsenistä äänivaltaisia oli 170.

Helsingin NMKY:n sääntömääräiset koko-

ukset pidettiin seuraavasti: kevätkokous 

5.4.2017 ja syyskokous 12.12.2017. 

HALLITUS JA TOIMIN-
NAN JOHTAMINEN

Helsingin NMKY ry:n hallitukseen vuon-

na 2017 kuuluivat hallituksen puheen-

johtaja Hannu Niskanen, varapuheenjohta-

jat Jussi Kuusniemi ja Pentti Miettinen, Juha Matti Holopainen, Timo 

Lappalainen, Markku Lohikoski, Ere Mero (5.4.2017 saakka), Lauri Mäki, 

Milla Mäkinen (5.4.2017 alkaen), Pertti Salmela ja Marko Airamaa, Rei-

jo Tuori ja Pekka Ylänne. Hallitus piti tilikauden aikana 10 kokousta.

Yhdistyksen pääsihteerinä toimi Timo Laulaja, jonka tukena toimin-

nan johtamisen prosesseissa ovat talousvastaava ja järjestösihteeri. 

Jokaisella toimialalla (lapset ja perheet, nuoret, urheilu, musiikki) on 

vastaavat, jotka kokoontuvat johtoryhmän kanssa toimialavastaavien 

palaveriin kuukausittain.

HENKILÖSTÖ JA VAPAAEHTOISET

Vuonna 2017 Helsingin NMKY ry:ssä työskenteli 60 kokopäiväistä 

ja 10 osa-aikaista työntekijää. Henkilöstöstä noin puolet oli tois-

taiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Vuoden 2017 aikana yhdis-

tyksessä toimi 13 oppisopimusopiskelijaa sekä lukuisia työkokeilijoita 

ja harjoittelijoita.

Helsingin NMKY:n henkilöstön yhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin tu-

kena olivat mm. yhteiset virkistyspäivät ja -tilaisuudet sekä kulttuu-

risetelit. Henkilöstö osallistui Antti Kylliäisen johdolla Hyve -proses-

siin, jonka tuotoksena syntyivät Helsingin NMKY:n työelämän hyveet.  

Työnantajan tarjoaman työterveyshuollon kumppanina toimi Terveys-

talo.

Helsingin NMKY:ssä toimi vuoden 2017 aikana 328 vapaaehtoista, 

joiden työpanos tunteina oli noin 17 000. 

VIESTINTÄ

Helsingin NMKY:n viestinnän keskeisiä ar-

voja ovat avoimuus ja ajantasaisuus. Hel-

singin NMKY:n viestintäkanavina toimivat pää-

asiassa yhdistyksen internetsivut www.hnmky.

fi sekä kuukausittain julkaistava digitaalinen 

Kuukausilehti-uutiskirje. Vuosittain Helsingin 

NMKY julkaisee painetun vuosikertomuksen. 

Helsingin NMKY käyttää aktiivisesti sosiaalista 

mediaa viestinnässään. Yhdistystasolla viesti-

tään muun muassa Facebookissa ja Twitterissä. 

Tämän lisäksi yksittäiset toiminnot hyödyntä-

vät erilaisia sosiaalisen median kanavia toimin-

takohtaisessa viestinnässään.

Helsingin NMKY tekee viestintäyhteistyötä Suomen YMCA:n liiton ja 

muiden NMKY-paikallisyhdistysten kanssa. Konkreettisena tuloksena 

yhteistyöstä on valtakunnallinen NMKY-julkaisu, Kärjessä-lehti. Vuon-

na 2017 Kärjessä -lehti ilmestyi 2 kertaa. Kärjessä-lehti sisältää sekä 

paikallisyhdistysten tuottamaa tietoa toiminnastaan, että laajemmin 

tietoa NMKY-kentältä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Kärjessä-

lehti lähetään Helsingin NMKY:n jäsenistölle kotiosoitteeseen. 

Toimintavuonna 2017 Suomen YMCA:n liitto toteutti Nuorten kirjai-

met -tunnettuuskampanjan. Helsingin NMKY osallistui tähän mm. 

jakamalla kampanja-materiaalia sosiaalisen median kanavissaan ja 

antamalla Kaisaniemenkatu 8 katutason ikkunat kampanjan käyttöön 

elokuun ajaksi.  
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KUTSU YHTEYTEEN

K
äsillä oleva vuosikertomus antaa monipuolisen kuvan Hel-

singin NMKY:stä viime vuoden osalta. Esiin nousee paljon 

myönteisiä asioita. Toiminta on ollut vilkasta, talous on kehit-

tynyt myönteisesti.  Työntekijät, luottamushenkilöt ja kaikki 

toimintaan osallistuneet ansaitsevat kiitoksen.  Samalla on hyvä yhä 

uudelleen palauttaa mieleen, mistä työmme perimmältään kumpuaa. 

Mikä on työmme perusta ja lähtökohta? 

NMKY-liikkeen perusasiakirja on niin sanottu Pariisin baasis. Se kut-

suu yhteyteen.  Baasiksen on sanottu olleen 1800-luvun merkittävin 

ekumeeninen asiakirja, jolla on ollut suuri vaikutus koko nykyiseen 

kristittyjen yhteysliikkeeseen.  Sen tavoitteena on pyrkiä Vapahta-

jamme seuraajiaan koskevan rukouksen toteutumiseen ”että he kaikki 

olisivat yhtä”.

Pariisin baasiksen mukaan mitkään mielipide-erot eivät saa häiritä 

jäsentemme harmonisia suhteita. Luonnollisesti meillä on paljon eri-

laisia mielipiteitä. Kristillisessä yhteisössä niille on oltava tilaa. Niitä 

on voitava ilmaista turvallisesti. Niitä on kestettävä ja osattava kuun-

nella.  Mutta ne eivät saa häiritä keskinäisiä suhteitamme. Meidän on 

pysyttävä yhdessä, erilaisina yhdessä. Yhteyden vastakohta ei ole eri-

mielisyys vaan jakautuneisuus.

Ykseyden vaaliminen ja syventäminen on meidän kaikkien tehtävä. 

On tärkeää muistaa, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen Jumalan 

luoma ja Kristuksen kalliisti lunastama olento.  Jokainen on tärkeä ja 

arvokas. Jokaisella on omat lahjansa tuotavana yhteiseksi parhaak-

semme.  Siksi meidän on hyvä jatkuvasti harjoittaa sekä toisten kuule-

mista että oman kielemme hallintaa.

On sanottu, että erityisesti kristillisen yhteisön ratkaiseva menes-

tystekijä on se, miten kohtaamme toiset ihmiset: kutsummeko heitä 

yhteyteen vai torjummeko heidät ulkopuolelle. NMKY-liikkeen ydin-

tä on kutsu yhteyteen.  Helsingin NMKY on kutsu yhteyteen omalla 

toimialueellaan. Jokainen meistä voi olla kutsu yhteyteen yhä uusille 

ihmisille.

 

Hannu Niskanen,

Puheenjohtaja, Helsingin NMKY ry

PUHEENJOHTAJAN JA
PÄÄSIHTEERIN TERVEHdYKSET

H
elsingin NMKY:llä on vahva historia nuorten työllistäjänä. 

Helsingin NMKY:n pääsihteeri Verneri Louhivuori toi 1910-lu-

vun alkupuolella toteuttamiltaan matkoiltaan Yhdysval-

toihin ja Englantiin ideoita nuorten työmahdollisuuksien 

lisäämiseksi. Näiden kokemuksien pohjalta syntyivät sanomalehtipoi-

kien klubi, johon pian liitettiin kengänkiillottajat. Lisäksi Louhivuoren 

aloitteesta Helsingin NMKY perusti puukäsitöitä varten yhteistyössä 

Helsingin kaupungin kanssa 1915 oman luokan, jossa valmistettiin 

tilaustyönä erilaisia puuesineitä. Myöhemmin syksyllä 1915 toimin-

taa laajennettiin ja perustettiin ”pikalähettitoimisto” Mars. Helsingin 

NMKY tarjosi nuorille vuosikymmenten ajan, aina 1960-luvun alkupuo-

lelle asti, työpaikkoja lehdenjakajina, kengänkiillottajina (plankkarei-

na) ja lähettitoimisto Marsin-lähetteinä tai puukäsitöitä tekevinä puu-

seppinä. Parhaimmillaan Helsingin NMKY:n työllistämispalveluiden 

piirissä oli vuosittain lähes 600 nuorta. Töistä saatavat varat olivat 

tärkeitä lisiä vähävaraisille perheille ja toisaalta nuoret saivat omaan 

käyttöönsä ”perheissä sovitun määrän” taskurahaa.

Viime vuosina Helsingin NMKY on ottanut yhä vahvempaa roolia työl-

listämiskysymyksissä. Helsingin NMKY:n kehittämä ja Sosiaali- ja ter-

veysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama Toiminnan avul-

la työelämään (TAT) -palvelukokonaisuus on alusta asti ollut tehokas 

”täsmäase” tukea työttömien maahanmuuttajien (25-35v.) hyvinvoin-

tia ja edistää heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Palvelu tuo työ-

paikat lähemmäksi työnhakijaa ja kehittää työnhakutaitoja joustavalla 

tavalla. TAT sai vuoden 2017 päätteeksi vahvan palautteen onnistumi-

sestaan, kun se sai päätöksen toiminnan jatkumisesta STEA:n koh-

dennetulla toiminta-avustuksella (AK). TAT:n kautta tapahtuneiden 

kohtaamisten määrä oli lähes 3000 ja sen toiminnan piirissä olleista 

40 sai työpaikan toimintavuonna 2017. 

Helsingin NMKY starttasi vuonna 2014 ensimmäisenä Suomessa 

nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointialojen seinättömän työpajatoimin-

nan, Y-Care työpajan. Y-Care työpaja tukee pääkaupunkiseutulaisia 

16-29-vuotiaita nuoria kohti koulu- ja työelämää. Vuonna 2017 työ-

pajajaksoilla olleista nuorista 19 jatkoi työpajan jälkeen suoraan kou-

lutukseen, työelämään tai muuhun ohjattuun toimenpiteeseen, 27 

nuorta jatkoi työpajalla vuoden 2018 puolelle.  Y-Care työpajan toimin-

taa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Nuorten hyvinvointia ja 

välillisesti työllistymistä tukee myös kesällä 2017 Helsingin NMKY:ssä 

käynnistynyt uusi työmuoto, Y-Care Etsivä nuorisotyö. Käytännössä 

etsivä nuorisotyö on syrjään jääneiden nuorten etsimistä, nuorten 

kohtaamista heidän itsensä valitsemassa ympäristössä ja nuoren asi-

oiden selvittelyä sekä eteenpäin viemistä nuoren kanssa yhdessä.  Et-

sivä nuorisotyö on Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM:n) ja Helsingin 

kaupungin rahoittama palvelumuoto. 

Helsingin NMKY kehittää toimintojaan jatkuvasti nopeasti muuttavas-

sa toimintaympäristössä, jossa se kohtaa 2020-luvun yhteiskunnalli-

sia haasteita. Välineet ovat erilaiset kuin 1910-luvulla, mutta tavoite 

on sama: nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja hyvinvoinnin kehittäminen. 

Innovatiivisten ideoiden toteuttamiseksi Helsingin NMKY tarvitsee yh-

teistyökumppaneiden tukea. Ilman heitä tämä työ ei olisi mahdollista. 

Merkittävästä tuesta työllemme haluamme kiittää erityisesti Sosiaali- 

ja terveysjärjestöjen avustuskeskusta, Helsingin kaupunkia, Opetus- ja 

kulttuuriministeriötä ja Aluehallintovirastoa.

Helsingin NMKY kiittää kertomusvuonna 2017 kaikkia toimintaan osal-

listuneita, runsaslukuista vapaaehtoisten joukkoa, luottamushenkilöi-

tä, työntekijöitä sekä yhteistyötahoja ja kumppaneita.

Timo Laulaja

Pääsihteeri, Helsingin NMKY ry

NAMIKAN AVULLA TYÖELÄMÄÄN
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 HELSINGIN NMKY RY KIITTÄÄ KAIKKIA TUKIJOITAAN:
      

TALOUdEN TUNNUSLUVUT 2017
Taloudellinen tulos (1000 €) 2017 2016 2015 2014
Varsinaisen toiminnan tulos -46 -49 -215 -226

Sijoitustoiminnan tulos 606 834 678 594

Rahoitustoiminnan tulos -115 -112 -112 -127

Tilikauden tulos 423 648 332 209

Varsinaisen yhdistystoiminnan tuotot (1000 €) 2017
Myynti 122

Jäsenmaksut 36

Kausi- ja osallistumismaksutuotot 1240

Yhteistyösopimukset

       Yritysyhteistyö 77

       Nuorisoasiainkeskus 111

       Helsingin kaupunki 35

       Muut yhdistykset, säätiöt ja liitot 36

Avustukset

       Nuorisoasiainkeskus 104

       Opetusvirasto 331

       Helsingin NMKY Tuki-Säätiö 100

       Aluehallintovirasto 182

       STEA 405

       Liikuntavirasto 233

       Kulttuurikeskus 83

       Sosiaali- ja terveysvirasto 36

       Muut yhdistykset, säätiöt ja liitot 33

Palkkiot ja korvaukset (koulutuskorvaukset) 52

Vuokratulot 84

Hallintopalvelutuotot (konserniyhtiöiltä) 146

Muut tuotot 306

Yhteensä 3752

TOIMINNAN TUNNUSLUVUT 2017

VUONNA 2017 HELSINGIN NMKY:SSÄ TAPAHTUI 412960 YKSITTÄISTÄ KOHTAAMISTA.

HELSINGIN NMKY:N ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Helsingin NMKY:n yhtenä toiminnan arvioinnin ja kehittämisen välineenä toimii vuosittain toteutettava asiakastyytyväisyyskysely. Vuoden 2017 

kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa 2018. Kyselyyn vastasi 351 henkilöä. Alla on esitetty muutamia asiakaskyselyn keskeisimpiä tuloksia.

1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo

 Ohjaajan/henkilöstön/opettajan 
ammattitaitoon/ Staff member

6 7 20 107 211 351 4,45

Tiloihin ja välineisiin / Facilities and 
equipment

5 14 50 187 95 351 4,01

Toiminnan sisältöön / Content of 
activities

3 6 33 145 164 351 4,31

Toiminnan viestintään / Communi-
cation concerning activities

2 13 56 122 158 351 4,2

Yhteensä 16 40 159 561 628 1404 4,24

TYYTYVÄISYYS / SATISFACTION

VIIKOTTAISEEN TOIMINTAAN 
OSALLISTUVAT TOIMIALOITTAIN

TOIMINTAAN OSALLISTUVAT 
IKÄRYHMITTÄIN

Lapset ja perheet

Nuoret

Urheilu

Musiikki

0-6v

7-14v

15-29v

yli 29v

MITÄ TOIMINTA SINULLE MERKITSEE?
1= huono / bad, 5 = erittäin hyvä / really good

Viikoittaiseen toimintaan osallistui vuoden 2017 aikana yhteensä 4568 henkilöä.

Mahdollisuus harrastaa / 
Chance for hobbies

Mahdollisuus kohdata ihmisiä /
Chance to meet people

Kokea yhteisöllisyyttä /
Opportunity to be part of the community

Mahdollisuus kehittää itseäsi /
Opportunity for personal development

Jokin muu syy, mikä? /
Some other reason?
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Vuosi 2017 oli aktiivisin ja monipuolisin Yökoriksen histori-

assa. Tapahtumia oli yhteensä 697, eri nuoria tavoitettiin 

6300. Matalankynnyksen nuorten joukkuetoiminta 

Yökoris Knights käynnistyi.

Vuonna 2017 Y-Care -työpajalla valmennuksessa olleista 

nuorista 19 jatkoi työpajan jälkeen suoraan koulutuk-

seen, työelämään tai muuhun ohjattuun toimenpiteeseen.

Helsingin NMKY:ssä käynnistyi kesällä 2017 uusi OKM:n ja 

Helsingin kaupungin rahoittama palvelumuoto; Etsivä työ.

Toiminnan avulla työelämään -hanke pääsi hankekau-

tensa loputtua STEA:n kohdennetun toiminta-avustuksen 

piiriin.

Yökoriksen vastaava ja FUN -joukkueiden valmentaja Olsi 

Marko valittiin Helsingin kaupungin puolesta vuoden 

helsinkiläiseksi valmentajaksi 2017.

Helsingin NMKY oli joulukuussa 2017 historian ensimmäi-

nen koripalloseura yli tuhannella lisenssipelaa-

jalla, kaikkiaan Namikassa oli tuolloin 1074 lisenssipe-

laajaa. 

Vuosi 2017 oli aktiivisin ja monipuolisin Yökoriksen histori-
assa. Tapahtumia oli yhteensä 697, eri nuoria tavoitettiin 
6300. Matalankynnyksen nuorten joukkuetoiminta 
Yökoris Knights käynnistyi.

Vuonna 2017 Y-Care -työpajalla valmennuksessa olleista 
nuorista 19 jatkoi työpajan jälkeen suoraan koulutuk-
seen, työelämään tai muuhun ohjattuun toimenpiteeseen.Helsingin NMKY:ssä käynnistyi kesällä 2017 uusi OKM:n ja 

Helsingin kaupungin rahoittama palvelumuoto; Etsivä työ.
Toiminnan avulla työelämään -hanke pääsi hankekau-
tensa loputtua STEA:n kohdennetun toiminta-avustuksen 
piiriin.

Yökoriksen vastaava ja FUN -joukkueiden valmentaja Olsi 
Marko valittiin Helsingin kaupungin puolesta vuoden 
helsinkiläiseksi valmentajaksi 2017.

Helsingin NMKY oli joulukuussa 2017 historian ensimmäi-
nen koripalloseura yli tuhannella lisenssipelaa-
jalla, kaikkiaan Namikassa oli tuolloin 1074 lisenssipe-
laajaa. 

Vuosi 2017 oli aktiivisin ja monipuolisin Yökoriksen histori-

assa. Tapahtumia oli yhteensä 697, eri nuoria tavoitettiin 

6300. Matalankynnyksen nuorten joukkuetoiminta 

Yökoris Knights käynnistyi.

Vuonna 2017 Y-Care -työpajalla valmennuksessa olleista 

nuorista 19 jatkoi työpajan jälkeen suoraan koulutuk-

seen, työelämään tai muuhun ohjattuun toimenpiteeseen.

Helsingin NMKY:ssä käynnistyi kesällä 2017 uusi OKM:n ja 

Helsingin kaupungin rahoittama palvelumuoto; Etsivä työ.

Toiminnan avulla työelämään -hanke pääsi hankekau-

tensa loputtua STEA:n kohdennetun toiminta-avustuksen 

piiriin.

Yökoriksen vastaava ja FUN -joukkueiden valmentaja Olsi 

Marko valittiin Helsingin kaupungin puolesta vuoden 

helsinkiläiseksi valmentajaksi 2017.

Helsingin NMKY oli joulukuussa 2017 historian ensimmäi-

nen koripalloseura yli tuhannella lisenssipelaa-

jalla, kaikkiaan Namikassa oli tuolloin 1074 lisenssipe-

laajaa. 

NOSTOJA VUOdEN 2017 TOIMINNASTA

Vuosi 2017 oli aktiivisin ja monipuolisin Yökoriksen histori-
assa. Tapahtumia oli yhteensä 697, eri nuoria tavoitettiin 
6300. Matalankynnyksen nuorten joukkuetoiminta 
Yökoris Knights käynnistyi.

Vuonna 2017 Y-Care -työpajalla valmennuksessa olleista 
nuorista 19 jatkoi työpajan jälkeen suoraan koulutuk-
seen, työelämään tai muuhun ohjattuun toimenpiteeseen.

Helsingin NMKY:ssä käynnistyi kesällä 2017 uusi OKM:n ja 
Helsingin kaupungin rahoittama palvelumuoto; Etsivä työ.

Toiminnan avulla työelämään -hanke pääsi hankekau-
tensa loputtua STEA:n kohdennetun toiminta-avustuksen 
piiriin.

Yökoriksen vastaava ja FUN -joukkueiden valmentaja Olsi 
Marko valittiin Helsingin kaupungin puolesta vuoden 
helsinkiläiseksi valmentajaksi 2017.

Helsingin NMKY oli joulukuussa 2017 historian en-
simmäinen koripalloseura yli tuhannella 
lisenssipelaajalla, kaikkiaan Namikassa oli tuolloin 
1074 lisenssipelaajaa. Vuonna 2017 Helsingin NMKY:n ko-
ripallo pelasi noin 1500 peliä sisältäen koripalloliiton sar-
jat sekä turnaukset. 

Helsingin NMKY on kokoonkutsujana pääkaupunkiseudun 

isä-lapsi-verkostossa. Verkoston järjestämään Faija, ota 

koppi! -tapahtumaan osallistui yli 1400 henkilöä 

Liikuntamyllyssä syyskuussa.

Iltapäiväkerhoissa oli mukana 293 lasta viidessä eri 

toimipisteessä.

Nuoret -toimialan kokonaisrahoitus kasvoi 

merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Uusia kerhoja perustettiin 10 viikkotunnin ver-

ran eri puolilla Helsinkiä. Vuoden aikana tarjolla oli 50 

eri ryhmää. 

Helsingin NMKY järjesti vuonna 2017 lähes 70 leiriä, 

joille osallistui noin 2000 leiriläistä ja leirivuorokau-

sia kertyi 11099. Helsingin NMKY on yksi Helsingin suu-

rimmista leiritoiminnan järjestäjistä.

Vuonna 2017 Helsingin NMKY saavutti kolme SM -mitalia: 

kultaa 70 -vuotiaiden miesten sarjassa, hopeaa 
A -tyttöjen sarjassa ja pronssia saivat A -pojat.

Vuoden päätteeksi 28.-30.12.2017 Helsingin NMKY järjesti 

YMCA cupin. Turnaukseen osallistui kaikkiaan 46 jouk-
kuetta, joista kaksi joukkuetta tuli Italiasta.

Sekä koripallossa että taekwondossa oli vuonna 2017 tei-

ni-ikäisten harrastajien normaalia pienempi drop 
out -määrä. 

Helsingin NMKY:n kamppailu-urheilulle myönnettiin 

OKM:n seuratoiminnan kehittämistuki, 

joka mahdollisti ensimmäisen kokopäiväisen työntekijän 

palkkaamisen. 

Taekwondon ja kuntonyrkkeilyn harrastajamäärät 
kasvoivat. 

Taekwondossa Juuso Jaakonaho voitti Suo-
men Mestaruuden sarjassaan kadettipojat -57 kg.

Orkesteri järjesti Taiteiden yönä, 24.8.2017, historiansa 

ensimmäisen Nuorten solistien konsertin Vuorikadun juh-

lasalissa. Korkeatasoinen konsertti saavutti ennätys-
yleisön. 

Neljännen kerran järjestetty Helsinki YMCA Golf Challenge pelattiin 55 golfarin voimalla 10.8. Pickalan Park – kentällä. Tapahtumalla kerättiin varoja lasten ja varhais-nuorten harrastoimintaan. Joukkuekilpailun ja tavoitellun kiertopalkinnon voitti tulevaisuuden golflupauksista koos-tunut joukkue, Picakala Next Generation.

Pitkään toivottu Namika-henkisten kokoontumis- ja ver-kostoitumisfoorumi, Helsingin NMKY:n alumnitoimin-ta, käynnistyi. Perustava kokous pidettiin Aurolan salissa 29.11. Alumnin puheenjohtajaksi valittiin suurlähettiläs Kauko Jämsèn ja Primus Motoreina toimivat namikavai-kuttajat Tapio Sademies ja Vesa Hiltunen. Alumnin ko-koonkutsujana toimii Helsingin NMKY:n pääsihteeri Timo Laulaja. Alumnintoiminnan rungon muodostavat kuukau-sittain järjestettävät alumnilounaat, jossa lounaan ohessa kuullaan eri alojen asiantuntijoita. Helsingin NMKY:n alum-nintoimintaan kuuluvat myös vuosittaiset tapahtumat kuten Helsinki YMCA Golf Challenge, Next Generation vs. Best Generation (= alumnijoukkue) koripallo-ottelu, Alum-ni dinner (Hanno Möttölän rahaston kanssa yhteistyössä).

Maamme vanhin toimiva Raamattu-piiri, Malinin piiri, edustaa perinnettä ja jatkuvuutta yhdistyksen toi-minnassa. Vuonna 2017 Malinin piiri kokoontui 2 kertaa kuukaudessa. 

Helsingin NMKY:n partiotoiminta 100 vuotta!

Kuvassa Hanno Möttölän rahaston puheenjohtaja Hanno 
Möttölä (vas.) ja varapuheenjohtaja, suurlähettiläs Kauko 
Jämsèn (oik.). Möttölän rahaston hoitokuntaan kuuluvat 
lisäksi Helsingin NMKY:n hallituksen jäsenet Markku Lohi-
koski ja Pepe Salmela. Rahaston asiamiehenä toimii pää-
sihteeri Timo Laulaja.)

Hanno Möttölän rahasto ja-
koi avustuksia lasten ja nuor-
ten toimintaan. Rahaston 
tarkoituksena on tukea Hel-
singin NMKY:n toiminnassa 
mukana olevien lasten ja 
nuorten harrastustoimintaa sosiaalisin ja taloudellisin perustein sekä jakaa apurahoja potentiaaliin ja lahjakkuuteen perustuen. Hanno Möttölän rahasto kerää varoja mm. lahjoitusten, Helsingin NMKY:n tukisäätiön ja vuosittain järjestettävän Helsinki YMCA Golf Challengen avulla. Rahasto on aloittanut avustustoimin-tansa syksyllä 2015 tukemalla mm. nuorten osallistumis-ta Malmin palloiluhallilla järjestettyihin NBA Youth Camp tapahtumiin. Rahaston säännöllinen toiminta käynnistyi tammikuussa 2018. 

Helsingin NMKY:n kevätkokous teki historiaa valitessaan Milla Mäkisen ensimmäisenä naisedusta-jana Helsingin NMKY:n hallitukseen. Valtio-opin maisteriopiskelija Milla Mäkisellä on nuoresta iästään huolimatta vahva tausta Helsingin NMKY:ssä, Suomen YMCA:n liitossa ja NMKY:n maailmanliitossa. 
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LAPSET JA PERHEET -TOIMIALA

Lapsi- ja perhetyö toimii Helsingin NMKY:n kasvatustyön ytimessä. Sen kantava ajatus on kolmioperiaatteen toteut-
taminen perheiden arkea tukien. Lapsi kohdataan yksilönä ja hänen kasvuaan tuetaan monen eri toimialan yhteistyö-
nä ja kasvatuskumppanuudessa kodin kanssa. Perheelle tämä tarkoittaa tukea arkeen ja helpotusta loma-ajan lasten-
hoidon järjestelyihin. Helsingin NMKY:n kasvatustyöhön liittyy myös vahvasti alueellisten tarpeiden tunnistaminen ja 
matala kynnys osallistumiseen.  

Lapsi- ja perhetyön toimialan rahoitus koostuu osallistumismaksuista ja avustuksista. Suurimmat avustukset toimin-
taan tulevat Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta sekä Sosiaali- ja terveystoimialalta. 

TOIMIALAN PAINOPISTEET VUONNA 
2017 OLIVAT:

1. Lasten ja heidän perheidensä osallistaminen toiminnan 

suunnitteluun ja toteuttamiseen.

2. Lapsille ja perheille tarjotaan helposti saavutettavaa, 

monipuolista ja mielekästä tekemistä Helsingin NMKY:n eri 

toimialojen yhteistyönä 

3. Helsingin NMKY:n toiminnassa lapset ja perheet tuntevat 

kuuluvansa yhteisöön, jonka toiminnan laatuun he luottavat

ILTAPÄIVÄKERHOT
Helsingin NMKY on järjestänyt liikunnallisia iltapäiväkerho-

ja jo vuodesta 2001 ja siitä on tullut vahva osa namikalaista 

osaamista. Toimintavuonna 2017 liikunnallisessa iltapäivä-

kerhotoiminnassa oli mukana 293 lasta viidessä eri toimipis-

teessä, kuudessa eri ryhmässä. Perinteisellä Pakilan alueella 

toimi kaksi iltapäiväkerhoa, Kaisaniemessä Helsingin NMKY:n 

omissa toimitiloissa kaksi iltapäiväkerhoa; Kontulan ja Tapa-

nilan iltapäiväkerhot toimivat koulun tiloissa. 

Iltapäiväkerhotoiminnan kantava ajatus on lapsen kasvun tu-

keminen yhdessä koulun ja kodin kanssa sekä perheen arjen 

helpottaminen tarjoamalla lapselle turvallinen paikka ja mie-

lekästä toimintaa. Toimintavuodesta 2015 alkaen perheiden 

arkea on helpotettu entisestään tarjoamalla iltapäiväkerho-

päivän aikana harrastustoimintaa kuten soitinopetusta ja 

valmennusta kerhopäivän aikana. Vuonna 2017 harrastus-

toiminta osana iltapäiväkerhoa on saavuttanut vakiintuneen 

aseman osana namikalaista iltapäiväkerhotoimintaa.

Namikalaisessa iltapäiväkerhotoiminnassa liikunnalla ja ul-

koilulla on iso merkitys. Yhteistyössä Helsingin NMKY:n mui-

den toimintojen kanssa on järjestetty erilaisia lajikokeiluja 

kuten taekwondoa ja koripalloa. Lisäksi iltapäiväkerhoista on 

tehty vierailuja ja retkiä esimerkiksi Tapanilan erälle, Malmin 

palloiluhallille, museoon, taitoliikuntakeskukseen ja Suomen-

linnaan. Toiminta pyritään saamaan kaikille lapsille mielen-

kiintoiseksi ja kehittäväksi.

Päivittäisen ohjatun liikunnan lisäksi iltapäiväkerhoissa on ai-

kaa, tiloja ja välineitä myös vapaalle liikkumiselle. Ulkoilua on 

kaikissa iltapäiväkerhoissa ollut vähintään tunti joka päivä. Li-

säksi lapsilla on mahdollisuus myös muunlaiseen ohjattuun ja 

vapaaseen toimintaan. Päivittäin mm. askarrellaan, rauhoitu-

taan musiikkituokioihin ja pelataan lautapelejä. Vanhemmilta 

kiitosta saanut läksykerho on myös osoittautunut perheen 

arkea hyödyttäväksi toiminnaksi, sillä lähes kaikki lapset te-

kevät iltapäiväkerhossa läksyt ohjaajien tukemina.

AAMUPÄIVÄKERHOT
Aamupäiväkerhotoimintaa on järjestetty Helsingin NMKY:n 

toimesta Pakilan alueella vuodesta 2012. Toimintaa on kol-

mena päivänä viikossa ja siinä tehdään vahvaa yhteistyötä 

seurakunnan aamupäiväkerhon kanssa. Aamupäiväkerhon on 

tarkoitus olla 3-5 -vuotiaille lapsille kevyempi vaihtoehto päi-

väkodille. Toiminnasta onkin pyritty tekemään kodinomaista 

ja helposti lähestyttävää.

Toimintavuonna 2017 lasten kanssa on nautittu ulkoilusta lä-

himetsissä ja puistoissa, liikuttu, leikitty ja syöty eväitä. Yhte-

nä päivänä viikossa toimintaa on järjestetty yhdessä Pakilan 

seurakunnan kanssa.

PAINOPISTEIdEN TOTEUTUMINEN:
Vuonna 2017 lapset ja perheet ovat 1. painopisteen mukaisesti 

päässeet osallistumaan toiminnan suunnitteluun avoimien ovien 

päivissä ja toiveviikkojen ja päivien kautta. Toimintaa on lisäk-

si suunniteltu lapsilähtöiseksi ja siinä on kuultu lasten toiveita. 

Saatuun palautteeseen on reagoitu nopeasti. Painopisteen 2. ja 3. 

toteutumista kuvaa se, että Helsingin NMKY:n eri toimialojen väli-

sellä yhteistyöllä on lapsille ja perheille voitu tarjota mahdollisuus 

osallistua iltapäiväkerhotoiminnan sisällä myös muiden toimialo-

jen toimintaan. Tämä on helpottanut perheiden arkea sekä lisän-

nyt kokonaiskuvaa ja tietoisuutta Helsingin NMKY:n toiminnasta 

ja yhteisöstä.
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PERHETOIMINTAPERHETOIMINTA

Touhutorstaissa ja perheperjantaissa käyvä Terhi: ”Täällä näkee ihmi-

siä. Lapsi nauttii tekemisestä ja touhuamisesta. Äiti saa ruokaa. Tou-

hutorstaista ja perheperjantaista on löytynyt uusia ihmissuhteita, hyviä 

äitikavereita”. 

MLL:n kanssa yhdessä toteutetaan myös vuosittain kaksi lastenvaa-

te- & -tarvikekirpputoria. Kirppareille on osallistuu valtava määrä myy-

jiä ja ostajia. 

”MLL Pakilan yhdistyksen yhteistyö Helsingin NMKY:n Pakilan toimin-

takeskuksen kanssa ilahduttaa ja helpottaa alueen lapsiperheiden ar-

kea usealla tavalla sekä Perheperjantain että lastentarvikekirpputorien 

osalta. Pitkäaikainen yhteistyö mahdollistaa hyvän jatkumon alueen 

toiminnalle, laajan ja alati kasvavan kontaktiverkoston sekä hyvän tie-

donkulun. Näin pystytään nopeastikin reagoimaan alueen lapsiperhei-

den toiveisiin ja tarpeisiin. ”

Vilja Hedengren 

Tapahtumavastaava 

MLL Pakilan yhdistys

ISÄ-LAPSI -TOIMINTA
Helsingin NMKY on järjestänyt isille ja lapsille yhteistä toimintaa jo yli 

kymmenen vuotta. Isä-lapsi -toiminnan tavoite on vahvistaa isän ja 

lapsen välistä vuorovaikutusta yhdessä tekemisen ja olemisen kautta. 

Toiminta on tarkoitettu isille, joilla on 4-18-vuotiaita lapsia.

Vanhemman ja lapsen yhdessä viettämä aika edistää tutkitusti ter-

veyttä ja ehkäisee mielenterveysongelmia sekä aikuisen että lapsen 

näkökulmasta. Mitä enemmän lapset ovat isän elämässä läsnä, sitä 

toimintakykyisempi isä on. Lapselle yhteinen aika isän kanssa on kor-

vaamatonta ja se tukee lapsen kasvua ja identiteetin kehitystä. Isä-

lapsi-toimintaan ovat kaikki tervetulleita taustoihin katsomatta. Toi-

mintaan osallistuvia yhdistää isyys ja halu viettää aikaa lapsen kanssa.

Helsingin NMKY järjesti vuonna 2017 neljä isien ja lasten yhteistä vii-

konloppua. Lisäksi toteutettiin isien ja lasten viikoittaista kerhotoi-

mintaa. Leirit ja kerhot tavoittivat yhteensä yli 100 isää ja noin 200 

lasta. Perheistä noin 90% oli Helsingistä, loput naapurikunnista. Saa-

dun palautteen mukaan toiminta vahvistaa isien ja lasten välistä suh-

detta ja toiminta koetaan todella tarpeelliseksi. Isä-lapsi -toiminnassa 

vapaaehtoisilla on merkittävä rooli kerhojen ja viikonlopputoiminnan 

ohjauksessa.

Helsingin NMKY on kokoonkutsujana pääkaupunkiseudun isä-lapsi-

verkostossa, joka järjesti jo perinteeksi muodostuneen isä-lapsi-ta-

pahtuman Myllypurossa Liikuntamyllyssä syyskuussa teemalla Faija, 

ota koppi! Tapahtuma toteutettiin yli 20 toimijan yhteistyönä. Mukana 

oli kaupungin eri virastoja, järjestöjä ja seuroja. Tapahtuma keräsi yli 

1400 henkilöä tutustumaan isien ja lasten yhteiseen toimintaan ja se 

sai media-huomiota valtakunnallisella tasolla esimerkiksi Ylen aikai-

sessa iltapäivässä. Lisäksi Helsingin NMKY ylläpitää Suomen NMKY-

liiton kanssa isa-lapsi.fi internetsivua, joka kokoaa valtakunnallisesti 

samalle nettisivulle tietoa isien ja lasten yhteisistä vapaa-ajanvietto-

mahdollisuuksista ja ajankohtaisia isyyttä sekä isän ja lapsen välistä 

suhdetta koskevia tutkimuksia ja uutisia. 

KEHITYSVAMMAISTEN TOIMINTA
Helsingin NMKY:llä on pitkät perinteet kehitysvammaisten lasten ja 

nuorten kerho- ja leiritoiminnan toteuttamisessa. 

Vuonna 2017 toimintaa kehitysvammaisille lapsille ja nuorille tarjot-

tiin neljä kertaa viikossa yhteensä 5,5h. Toimintasisällöissä painottui 

liikunta- ja ryhmätyötaitojen harjoitteleminen. Liikuntalajeista olivat 

erityisesti koripallo ja taekwondo, joiden lisäksi keskityttiin motoristen 

taitojen monipuoliseen harjoitteluun. Viikoittaiseen toimintaan osal-

listui säännöllisesti 37 eri henkilöä. Tämän lisäksi toiminnan kautta 

kohdattiin myös kehitysvammaisten henkilöiden perheitä. Jokaisessa 

toimintaryhmässä oli vähintään yksi vastuuohjaaja ja vapaaehtoisia. 

Vapaaehtoisten rooli ryhmissä oli toimintasisältöjä tuottava tai toi-

mintaan osallistuminen tasavertaisena harrastuskaverina. Vapaa-

ehtoisia toiminnan parissa työskenteli vuoden 2017 aikana 12. Kehi-

tysvammaisten leirit järjestettiin joulukuussa ja kesäkuussa Malmin 

palloiluhallilla päiväleireinä. Leirin sisällöt olivat liikuntapainotteisia, ja 

keskittyivät koripalloon ja taekwondoon. Kerho- ja leiritoiminnan lisäk-

si yhdistys järjesti toimintavuonna 2017 tapahtuman, jonka osallistujat 

olivat pääasiassa viikoittaisessa toiminnassa jo mukana olevia kehi-

tysvammaisia lapsia ja nuoria.

P
akilassa NMKY on ollut tärkeä osa alueen perheiden arkea jo vuosikymmenien ajan. Kerhojen ja liikuntaharrastusten lisäksi perheitä 

kootaan yhteen säännöllisissä perheille suunnatuissa tapahtumissa. Vuonna 2017 Touhutorstait olivat pikkulapsiperheiden tapaa-

mispaikka. Tarjolla on aamupalaa ja vapaa mahdollisuus leikkiä, pelailla ja tavata muita lapsia vanhempineen tai isovanhempineen. 

Touhutorstaihin osallistuu viikoittain 30-40 perhekuntaa. Touhutorstaista vauvat ja pikkulapset kasvavat aamupäiväkerhon ja iltapäi-

väkerhon kautta Namikan muihin toimintoihin.

Yhdessä Mannerheimin lastensuojeluliiton Pakilan yhdistyksen kanssa toteutetaan Pakilassa Perheperjantaita, joka on Touhutorstain tapaan 

perheen vapaata olemista Namikan tiloissa. Tarjolla perjantai-iltaisin on parin euron hintaan ruoka. Perheperjantait kokoavat säännöllisesti 

25-35 perhettä Namikalle. 
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H
elsingin NMKY:n toiminnan keskiössä ovat lapset ja nuoret, joiden hyvinvointia vahvistetaan. 

Nuoret ovat yhdistyksessä osallistujia, toimijoita ja toiminnan kehittäjiä. Toimintamuotoina 

ovat kerhot, leirit, partiotoiminta, leirikoulut, monipuolinen viikkotoiminta, tapahtumat sekä 

nuorten ohjaus- ja koulutuspalvelut. Erilaiset ryhmätoiminnat antavat nuorelle mahdollisuu-

den tuntea kuuluvansa yhteisöön sekä yksilönä tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi - osal-

liseksi.  

Tavoitteena oli vuonna 2017 vahvistaa Helsingin NMKY:n statusta hyvänä ja luotettavana toimijana järjestöken-

tällä myös Helsingin kaupungin uuden Vapaa-ajan hallintokunnan vastuualalla. Nuoret -toimialan rahoitus koos-

tuu osallistumismaksuista ja avustuksista. Merkittävimmät avustukset tulivat Veikkaukselta (STEA), Helsingin 

Nuorisopalveluilta, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Aluehallintovirastolta.  

PAINOPISTEIdEN TOTEUTUMINEN:
Nuoret -toimialalla painopisteet läpi leikkasivat kaiken toiminnan. 

Painopisteestä 1. hyvinä esimerkkeinä toimivat mm. työntekijöiden 

osallistuminen koko yhdistyksen erilaisiin tapahtumiin ja toimin-

toihin, leirityön toteuttaminen yli toimialojen rajojen, toimintojen 

suunnittelu, markkinointi ja toteutus yhdessä useamman toiminnan 

kanssa. 

Painopisteen 2. ja 3.  tuloksena on mm. rahoituksen kasvu verrattu-

na edelliseen vuoteen. Uutena toimintamuotona alkoi keväällä 2017 

etsivätyö, jota rahoittaa kokonaisuudessa AVI ja Helsingin kaupun-

gin opetusvirasto (hallinnointi siirtyy nuorisopalveluille). Myös TAT-

hankkeen toiminta ja vakaamman rahoituspohjan varmistuminen 

ovat osoituksia kohtien 2. ja 3. toteutumisesta.

KERHOT
Kerhot ja muut maksuttomat matalankynnyksen harrasteryhmät 

tarjoavat monipuolista tekemistä lapsille ja nuorille ympäri Helsinkiä, 

tavoittaen yli 1200 lasta ja nuorta toimintavuoden aikana.  Arki-iltapäi-

visin ja -iltaisin olevat kerhot tavoittavat paljon niitä lapsia ja nuoria, 

jotka eivät ennestään harrasta mitään. Palautekyselyiden perusteella 

suurin syy osallistua toimintaan on osallistujan kannalta saada uusia 

ystäviä sekä paikan viettää vapaa-aikaa ja kokeilla uutta harrastustoi-

mintaa. Vanhempien näkökulmasta kerhotoiminta luo lapsille edullis-

ta harrastustoimintaa lähellä kotoa sekä apua arjen lastenhoidollisiin 

tarpeisiin.

Kerhotoiminta pyrkii pitkäjänteisyyteen ja suurin osa kerhovuoroista 

on toiminut samana useamman vuoden ajan. Vuonna 2017 tavoitteena 

oli aloittaa uusia ilta-aikaan toimivia toimintavuoroja ja uusia vuoroja 

perustettiinkin 10 viikkotunnin verran eri puolilla Helsinkiä. Vuoden ai-

kana tarjolla oli 50 eri ryhmää, jotka oli suunnattu kolmelle eri ikäryh-

mälle; alle 12 -vuotiaille, alle 16-vuotiaille sekä 17-29 -vuotiaille.  Yksit-

täisiä kohtaamisia kertyy vuoden aikana yli 12 000. 

Kerho ja harrasteryhmiä järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupun-

gin, alueellisten toimijoiden sekä Helsingin NMKY:n eri toimialojen 

kanssa. Lisäksi toimintaa rahoittaa Aluehallintovirasto. Yhdistyksen 

omista toiminnoista Yökoripallo-, nuorisotalo- sekä kamppailutoimin-

ta olivat mukana kerhotoiminnan järjestämisessä tuoden osaamistaan 

kerhojen sisältöihin. Kerhojen teemat ovat vaihdelleet monipuolisesta 

liikunnasta askarteluun, lautapeleihin, kokkailuun sekä monitoimiker-

hoihin. 

LEIRIT 
Vuonna 2017 Helsingin NMKY järjestämä leiritoiminta oli edellisen 

vuoden tapaan laajaa. Ala-asteikäisille suunnattuja päiväleirejä ja var-

haisnuorten yön yli kestäviä leirejä järjestettiin koulujen loma-aikoina 

ympäri vuoden. Lisäksi nuorten leirejä järjestettiin viikonloppuisin. Lei-

ritoiminta laajentui merkittävästi vuonna 2016 ja samalla toiminnan 

laajuudella jatkettiin onnistuneesti myös tänä vuonna, jopa ylittäen 

asetetut tavoitteet leiriläismäärän suhteen.

Päiväleiritoimintaa järjestettiin perinteiseen tapaan Pakilassa, Kai-

saniemessä ja Kontulassa sekä kesällä lisäksi mm. Maunulassa, 

Puistolassa ja Malmilla. Leiritoiminnan järjestämiseen osallistuivat 

aktiivisesti yhdistyksen eri toiminnot. Leirien teemat vaihtelivat perin-

teisistä liikuntapainotteisiin leireihin sekä lajileireihin. Suurin osa yön 

yli kestävistä leireistä pidettiin aiempien vuosien tapaan Pellin leirikes-

kuksessa. Erilaisia teemaleirejä oli ennätysmäärä; musiikki-, liikunta-, 

seikkailu-, monitoimi- ja velhoteemaiset leirit tarjosivat jokaiselle jota-

kin! Teemaleireistä suosituimpia olivat tänäkin vuonna Potter-teemai-

set leirit, joita pidettiin kesän lisäksi myös syyslomaviikolla. Leireillä oli 

mukana 26 koulutettua vapaaehtoista ryhmänohjaajaa.

Leiritoimintaan liittyy vahvasti myös kansainvälisyys. Euroopan 

NMKY:n järjestämä leiritoiminnan kehittämiskoulutus pidettiin toista 

kertaa, tällä kertaa Turun Harvassa. Koulutukseen osallistui Helsingin 

NMKY:ltä kaksi työntekijää, jotka osallistuivat myös kouluttamiseen 

seikkailupedagogiikan osalta. Islannissa pidetylle nuorten Pohjoismai-

selle NMKY-leirille osallistui Helsingistä 10 nuorta. Osa heistä osallistui 

leirin aikana pidettyyn ryhmänohjaajakoulutukseen. 

Kaiken kaikkiaan yhdistyksessä järjestettiin vuoden 2017 yli 70 erilaista 

leiriä. Yhteensä leiritoimintaan osallistui noin 2000 leiriläistä ja leiri-

vuorokausia kertyi 11099.

Lasten ja nuorten kommentteja leireistä:

”Hauskaa! Tulen varmasti ensi vuonna uudestaan!”

”Oli todella mukavaa! Ruoka oli ihan parasta ja ohjaajat oli todella 

hauskoja ja kivoja. Leirikokemus oli todella mukava ja tulisin mielelläni 

uudestaan”

NUORET -TOIMIALA

Päiväleirit ViikonloppuleiritYönylileirit

Leirivuorokaudet

TOIMIALAN PAINOPISTEET 
VUONNA 2017 OLIVAT:

 1. Järjestön omien toimintojen kanssa tehtävä yhteistyö 

     – resurssien parempi hyödyntäminen 

2. Toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu ja kehittäminen,   

       toiminnan mahdollistavan rahoituksen monipuolistaminen 

3. Ajanhermolla yhteiskunnan tarpeisiin vastaaminen kuten 

      maahanmuuton tuomat haasteet 



16. 17.

RIPPIKOULU

Helsingin NMKY:n rippikoululeirit tarjoavat aktiivisen ja toimin-

nallisen vaihtoehdon rippikoulun suorittamiseen sitä kaipaaville 

nuorille. Rippikoulu voi olla suuri taitekohta nuoren elämässä. Helsin-

gin NMKY:n rippikoulut ovat hyvä vaihtoehto niin Namikan eri toimin-

nassa jo mukana oleville nuorille tai nuorille, jotka syystä tai toisesta 

eivät koe oman seurakunnan rippikoulua itselleen parhaana vaihto-

ehtona. Monelle nuorelle rippukoulun myötä uuteen porukkaan liit-

tyminen, on avannut mahdollisuuden käsitellä itseensä ja elämäänsä 

liittyviä kysymyksiä ilman ennakkokäsityksiä tai paineita. Rippikoulun 

jälkeen nuoria kannustetaan osallistumaan muuhun namikalaiseen 

nuorten toimintaan ja löytämään näin mielekäs yhteisö, jossa harras-

taa ja kasvaa. 

Vuonna 2017 järjestettiin kolme rippikoululeiriä: Pellin toimintaripari, 

Saariselän vaellusripari sekä yhteistyössä järjestetty Kisakallion STC-

koripalloripari. Rippikoululeireille osallistui yhteensä 39 rippikoulu-

laista sekä 13 vapaaehtoista ryhmänohjaajaa. Rippikoulutoiminnan 

kautta namikalaisen nuorisotyön ryhmänohjaajakoulutukseen osallis-

tuu merkittävä määrä uusia nuoria. Tänä vuonna omien rippikoulujen 

osallistujista neljä viidestä jatkoi rippikoulun jälkeen ryhmänohjaaja-

koulutukseen.

NAMIKALAINEN NUORISOTYÖ

Namikalainen polku mahdollistaa nuorille toimintaan osallistumi-

sen heille itselleen sopivalla tasolla ja tavalla. Esimerkiksi avoi-

met nuortenillat, viikonloppuleirit, erilaiset toimintapäivät ja ryhmän-

ohjaajakoulutukset tarjoavat paikan tutustua muihin namikalaisiin ja 

kehittää omia taitojaan. Helsingin NMKY:n järjestämät koulutukset 

tarjoavat nuorille luontevan polun jatkaa mukana mm. kerho- ja lei-

ritoiminnoissa hieman vastuullisemmassa roolissa. Nuoresta iästä 

huolimatta monet koulutuksiin osallistuvat ovat jo kokeneita namika-

laisia; yli puolet on osallistunut ala-asteikäisestä asti erilaisiin nami-

kan toimintoihin. Lisäksi merkittävä osa on tullut toimintaan Helsingin 

NMKY:n rippikoulujen kautta.

Koulutuksia on jaettu eri ikäryhmille ja osallistujien iät vaihtelevat 12 ja 

25 vuoden välillä. Varsinaiset ryhmänohjaajakoulutukset on suunnat-

tu yli 15 -vuotiaille nuorille ja ne on jaettu kahteen ikäryhmään. Koke-

neemmat ryhmänohjaajat toimivat vapaaehtoisina kouluttajina nuo-

rempien koulutuksissa sekä vapaaehtoisina erilaisissa tapahtumissa. 

Koulutusten kautta nuorilla on mahdollisuus päästä vapaaehtoisiksi 

ryhmänohjaajiksi leireille. Appariklubit ovat 12 -14-vuotialle suunnat-

tuja koulutuksia ja tapahtumia, joissa hankitaan valmiuksia apuohjaa-

jan eli apparin tehtäviin varhaisnuorten leireille. Pienet vastuutehtävät 

vaihtelevat nuoren iän ja taitojen perusteella. Appariklubit tavoittavat 

varhaisnuoria pääosin leireiltä, mutta myös kerhojen ja koripallotoi-

minnan puolelta. Kaiken kaikkiaan apuohjaaja- ja ryhmänohjaajakou-

lutuksiin osallistui lähes 80 nuorta ja varhaisnuorta vuonna 2017.

Namikalaisessa nuorisotyössä nuorten toiveesta järjestetään erillisiä 

toimintapäiviä, joiden sisältö muodostuu yhteisöllisestä tekemisestä 

sekä vuorovaikutuksellisesta kouluttautumisesta. Lisäksi nuorille on 

tarjolla ympäri vuoden erilaisia koulutustoimintaa tukevia tapahtumia 

ja toimintaa, joissa on mahdollisuus tavata muita namikalaisia nuoria 

ja sitoutua mukaan viikoittaiseen toimintaan. Esimerkiksi namikalai-

nen nuorisotyö, Yökoris-toiminta sekä taekwondo järjestivät nami-

kalaisille nuorille tarkoitettuja nuorteniltoja, jonne nuoret voivat tulla 

tapaamaan toisiaan ja tuttuja ohjaajia. Sisältö suunnitellaan ja toteu-

tetaan yhdessä nuorten kanssa. Viikoittain näille vuoroille osallistui 

jopa 50 namikalaista nuorta eri toiminnoista. Palautteiden perusteella 

nuorten mielestä parasta Namikalaisen nuorisotyössä on monipuoli-

nen laaja toiminta, yhteishenki ja kaverit. Myös se, että 

mukaan voi tulla omana itsenään nousi esiin monessa palautteessa.

Namikalaisuus mahdollistaa myös kouluttautumisen kansallisella- ja 

kansainvälisellä tasolla. Suomen NMKY-liiton järjestämän kaksivuo-

tisen FINYMCA-kansainvälisyyskoulutuksen aloitti Helsingistä kaksi 

nuorta. Lisäksi Maailmanliiton Change Agents-ohjelmaan valittiin 

kaksi nuorta Helsingin NMKY:ltä.

PARTIO

Vuosi 2017 oli Suomelle 100-vuotis juhlien aikaa. Niin myös partio-

toiminnalle Suomessa. Helsingin NMKY:n Katajaiset sekä Helsin-

gin Siniset viettivät 100 v. juhlia. 

Helsingin NMKY toimii taustayhteisönä kolmelle lippukunnalle: Hel-

singin Sinisille, (HeSi) Helsingin NMKY:n Rastipartiolle(RaPa) sekä 

Laajasalon Sinisille(LaSi). Lisäksi Helsingin NMKY:n partiotoiminnassa 

vaikuttavat Katajaisten partioveteraanit, Apteekkarien Kilta ja Kata-

jaisten alueelle noussut lippukunta Fisut. Kaikilla edellä mainituilla lip-

pukunnilla on myös oma tukiyhdistyksensä, joissa tehdään arvokasta 

työtä lippukunnan toiminnan tukemisessa. Yhteensä kolmessa lippu-

kunnassa oli vuonna 2017 302 lasta ja nuorta. 

Vuosi 2017 oli Rastipartion 25. toimintavuosi. Lippukunnassa 

toimi vuoden päättyessä kymmenen ryhmää: neljä laumaa, kaksi 

seikkailijajoukkuetta, kolme tarpojavartiota ja kolme samoajavartiota. 

Tarpoja-ikäluokkaan asti ryhmät kokoontuivat viikoittain, jonka lisäksi 

osallistuttiin lippukunnan yhteisiin tapahtumiin ja leireille sekä omille 

retkille. Samoajat kokoontuivat omien aikataulujensa puitteissa ja toi-

mivat osana lippukunnan johtajistoa. Viikoittainen toiminta tapahtui 

Meri-Rastilan ja Aurinkolahden koloilla. Kaikki ryhmät suorittivat Suo-

men partiolaisten Partio-ohjelmaa. Lippukunnasta osallistuttiin vuo-

den aikana viidelle leirille, lippukunta itse järjesti yli 10 retkeä. Vuonna 

2017 Rastipartio jatkoi aktiivista kisaosallistumistaan. Vanhempainyh-

distys isännöi Nuorisoasiainkeskuksen Uutelan kämppää, jota käytet-

tiin pääasiassa ryhmien omilla retkillä.

Helsingin Sinisten nuorten viikoittainen partiotoiminta siirtyi kokonai-

suudessaan perustettuun Laajasalon Sinisten toiminnan alle. Laajasa-

lon Sinisiin kuuluu 163 partiolaista. Lippukunta toimii sekalippukunta-

na. Suurin osa toimijoista siirtyi alueella toimineesta tyttölippukunta 

Meritähdet ry:stä. Toimintaa toteutettiin kaikissa partion ikäluokissa. 

Lippukunnan johtajisto kokoontui noin kerran kuukaudessa. Lippukun-

nan jäsenet muodostavat osan isännistöstä yhdessä HeSi:n johtajiston 

kanssa. Isännistö koordinoi eräkämppä Aarnelan käyttöä ja toimintaa. 

Lasi:n käytössä on myös Laajasalossa oleva kolotila.

Lippukuntien johtajat osallistuivat aktiivisesti Pääkaupunkiseudun 

Partiolaisten (PäPa) ja SP:n järjestämille kursseille. 

PUISTOLAN NUORISOTOIMINTA

Puistolan nuorisotoiminta alkoi Helsingin NMKY:n operoimana 

vuonna 2016 Helsingin kaupungin Nuorisopalveluiden ostopalve-

luna. Vuonna 2017 työtä jatkettiin suunnilleen samoilla eväillä kuin 

mihin syksyllä 2016 jäätiin. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten 

kokonaisvaltaista kasvua, jossa toiminnan peruspilareina ovat avoin 

iltatoiminta, kerhot ja kouluyhteistyö sekä yhteistyö alueen muiden 

toimijoiden kanssa. Koska toimintaa järjestetään hieman kolkoissa 

NUORET -TOIMIALA

Yhteistyöllä on ratkottu kiusaamistilanteita, selvitelty häiriökäyttäy-

tymistilanteita sekä löytynyt useita yhteisiä toimintakäytänteitä eri-

laisiin tilanteisiin. Toimintavuoden 2017 aikana järjestettyjen teema-

viikkojen aiheita olivat mm. yhteishaku, päihteet ja seksi. Kesätyön 

hakeminen oli myös vahvasti esillä pitkin kevättä.

Vakiintuneen arkitoiminnan lisäksi Puistolan nuorisotyöntekijät olivat 

kuluneen vuoden aikana aktiivisesti mukana myös muussa alueelli-

sessa nuorisotyössä. Näitä ovat olleet muun muassa 6. luokkalaisille 

suunnattu, Klaarin koordinoima, ehkäisevää päihdetyön malli Valinto-

jen Stoori, jalkautuminen kirjastolle rauhoittamaan levottomuuksia, 

ryhmäytymistä tukeva toiminta alueen uusille 7-luokille yhdessä koil-

lisen nuorisotyöyksikön muiden työntekijöiden kanssa, RuBuFestin eli 

Ruutibudjetin tiedonkeruu vaihe, Puistolan peruskoululla tapahtuneen 

Ruuti–äänestys, 7./8. lk. erityisluokkien tukeminen arjessa, Walkers 

-bussi,  koulun vanhempainillat, Puistolan alueen verkostopalaverit 

sekä Koillisen nuorisotyöyksikön palaverit.

Toiminnan pohjana on Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden teke-

mä hankinta nuorisotyöstä, johon Helsingin NMKY ry on yhdistänyt 

laajasti muita toimintansa resursseja kuten lasten ja nuorten ker-

hotoimintaa, nuorten työpajatoimintaa, loma-ajantoimintaa ja mo-

nikulttuurista nuorisotyötä. Tämä on mahdollistanut monipuolisen, 

kokonaisvaltaisen ja kattavan nuorisotyön Puistolan nuorisotalolla. 

Vaikka toiminnassa on vielä paljon kehitettävää, on Helsingin NMKY 

saavuttanut moniammattilista yhteistyötä tekevänä toimijana mer-

kityksellisen paikan Puistolan nuorten, lasten ja kaikkien asukkaiden 

yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

koulun tiloissa, painotetaan toiminnallisuutta kuten liikuntamah-

dollisuuksia joita mm. liikunta- ja kuntosali tarjoavat. Vetovoimaiset 

kerhot nuorten toiveiden ja tarpeiden mukaan ovat olleet toiminnan 

kehittämisen keskiöissä. Liikunta-, kokki-, ja lautapelikerhot ovatkin 

olleet erittäin suosittuja. 

Arki nuorten kanssa sujuu pääasiassa mukavasti. Kauden mittaan ko-

teihin ollaan oltu yhteydessä hyvissä ja välillä ikävämmissäkin asiois-

sa. Yhteistyö kotien kanssa on ollut merkityksellistä. Siesta-välitunti-

toiminta omana kokonaisuutena on hyvä linkki moneen nuoreen.  Näin 

on mahdollistunut säännölliset tapaamiset ja keskustelut monien 

sellaisten nuorten kanssa, jotka eivät välttämättä avoimissa illoissa 

halua käydä. Yhteistyö koulun kanssa on ollut kiinteää ja toimivaa. 

Partiolaiset perinteikkäässä lipunnostossa itsenäisyyspäivänä 

Helsingin Tähtitorninmäellä.



18. 19.

TUKEA, OHJAUSTA, YHTEISÖJÄ JA AITOA 
KOHTAAMISTA – TOIMINNAN AVULLA TYÖELÄMÄÄN

T
oiminnan avulla työelämään (TAT) – hanke 
tarjoaa tukea nuorten aikuisten oman identi-
teetin, arjen ja tulevaisuuden rakentamiseen 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Tarkoitukse-

na on tukea työttömien maahanmuuttajien (25-35v.) 
hyvinvointia ja edistää heidän työllistymismahdolli-
suuksiaan. Toimintaa tukee Sosiaali- ja terveysjärjes-
töjen avustuskeskus (STEA).

Vuosi 2017 jatkui siitä mihin ensimmäinen toimintavuosi päättyi: viik-

koryhmät täyttyivät nopeasti, koulutuksia järjestettiin tarvelähtöi-

sesti, yksilöohjauskäynnit lisääntyivät, yhteistyöverkosto laajentui, 

useampi uusi avaus sai tuulta purjeisiinsa – esimerkiksi Stadin Osaa-

miskeskuksen kanssa alkanut konkreettinen yhteistyö –  ja tietoisuus 

toiminnasta kasvoi valtakunnallisesti.

Toisen toimintavuoden aikana järjestettiin matalan kynnyksen liikun-

ta-, perhe- ja vertaisryhmiä. Kesän alkaessa neljä uutta vertaisohjaa-

jaa käynnisti omat viikkoryhmänsä. Liikuntaryhmien osalta jalkapal-

lo-, koripallo-, tanssi-, perheliikunta- ja suomen puhekielen ryhmät 

olivat vahvassa suosiossa. Kaikkiaan toiminnallisiin ryhmiin osallistui 

viikoittain noin 260 kohderyhmän jäsentä. Viikkoryhmien rinnalla jär-

jestettiin työelämätaitoihin painottuvia koulutuksia ja workshoppeja 

yhdistyksen omissa tiloissa, Helsingin Ohjaamossa, Puhoksen Moni-

keskuksessa sekä Aseman Lasten Walkers-talolla. Isoimmat tapahtu-

mat: Start up your career ja Unlock your career in Finland järjestettiin 

yhteistyössä Helsingin Ohjaamon ja International Jobseekers in Hel-

sinki – facebook yhteisön kanssa. Tapahtumat keräsivät yhteensä 165 

osallistujaa. 

Vuoden 2017 aikana järjestettiin myös: Maahanmuuttajataustaisen 

asiakkaan kohtaaminen, Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen sekä Mo-

nikulttuurinen ohjaajakoulutus (MOK) yhteistyössä Kurvi-projektin, 

Nicehearts ry:n ja 09 Helsinki Human Rights säätiön kanssa. Tapahtu-

mien ja koulutuksien lisäksi tarjottiin edelleen yksilöohjausta, työko-

keilu- ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksia sekä monenlaisia yhteisöjä 

joihin kiinnittyä. Vuoden alussa vahvistettiin yhteistyön voimin enti-

sestään hankkeen etsivää työtä, sillä tavoitteena oli löytää erityisesti 

niitä työttömiä maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, jotka eivät vielä 

ole minkään palvelun tai tuen piirissä. Ensimmäiseen toimintavuoteen 

nähden kohtaamisten määrä kasvoi merkittävästi, kun vuoden 2017 

aikana kohdattiin 2804 kohderyhmän jäsentä. 

Hanke itsessään ei tarjonnut suoraan työpaikkaa vaan tuki kohderyh-

män jäseniä pienin askelin kohti suomalaista työelämää. Vuoden 2017 

aikana kahdeksan TAT:n ryhmiin osallistunutta ohjattiin työkokeiluun 

ja kaksi oppisopimuskoulutukseen. Positiivisena sivuvaikutuksena 

hanketoiminnan rinnalla tiedetään 40 toimintaan osallistuneen työl-

listyneen vuoden 2017 aikana.

Kaksivuotisen hankekauden jatkorahoitusta valmisteltiin koko syksyn 

ajan. Helsingin kaupunginkanslian ja Stadin osaamiskeskuksen kanssa 

yhteistyössä pyrittiin lisäämään TAT-hankkeen tiiviinpää nivoutumis-

ta palveluverkostoon. STEA luottaa toiminnan merkityksellisyyteen ja 

vaikuttavuuteen – ennen joulua saatiinkin myönteinen päätös toistai-

seksi voimassaolevasta rahoituksesta.

TAT kiittää rahoittajaa ja yhteistyökumppaneitaan vuodesta 2017 ja 

palaa toimintakentälle täydellä höyryllä vuoden 2018 alussa. 

Toimintaan osallistuneiden kommentteja:

“It´s good to have hope but not to be bitter when things don´t go as 

planned.”

“Group supports them by knowing who they are and what they can do.”

“I learned better ways to look for a job and how to improve my networ-

king skills.” 

 “Thank you for this opportunity, this helps me to start my new life here.”

YÖKORIS

Y
ökoris on inkluusioperiaatteen mukaista toimintaa eri kult-

tuuritaustaisten nuorten kanssa. Eri-ikäisiä ja eri taustois-

ta tulevia nuoria kootaan yhteen mielekkään aktiviteetin ja 

yhdessä olon kautta. Yökoris -toiminta linkittää liikunnan, 

jalkautuvan työn ja nuorisotyön luontevasti yhteen. Olennaista ei ole 

se mitä tehdään vaan se, että saadaan ihmiset kokoontumaan yh-

teen. Tyypillistä toiminnalle on sen sijoittuminen keskeiselle paikalle 

sellaiseen aikaan, että mahdollisimman moni voi tulla paikalle. 

Vuosi 2017 oli aktiivisin ja monipuolisin Yökoriksen historiassa. Ta-

pahtumia oli yhteensä 697, jotka jakautuivat kahden tunnin pelivuo-

rojen ja useamman päivän kestäviin tapahtumiin. Toiminta tavoitti 

vuonna 2017 noin 6300 eri nuorta, joista useat ovat eri tavoin syr-

jäytymisuhassa. Yökoriksen alla on monipuolista toimintaa, joiden 

rahoitus koostuu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen 

(STEA), Aluehallintoviraston (AVI) sekä Helsingin kaupungin Nuori-

sopalveluiden tuesta. 

Uusina avauksina oli vuonna 2017 nuorten joukkuetoiminta Yökoris 

Knights, jossa kevään aikana 16-18- vuotiaat pojat aloittivat joukkue-

toiminnan, ja saman ikäiset tytöt syksyllä. Joukkueet toimivat mak-

suttomissa tai edullisissa tiloissa, jotka ovat kaupungin tarjoamia tai 

jääneet muilta HNMKY:n joukkueilta käyttämättä. Tämän kaltaiseen 

matalan kynnyksen joukkuetoimintaan osallistui yli 50 nuorta. Jouk-

kueesta vapaaehtoiset olivat esiintymässä Finlandia-talolla itsenäi-

syysjuhlassa 6.12. Palefacen esityksessä. Vuonna 2017 toteutettiin 

3x3-kiertue, jossa tapahtumia oli Turussa, Tampereella, Oulussa 

ja Helsingissä. Toimintaa oli mahdollistamassa Suomen YMCA ja 

NMKY:n Urheiluliitto ry. Turun NMKY haki ja sai vuoden 2017 lopul-

la STEA:lta rahoitukseen vastaavaan toimintaan kuin Yökoris, jossa 

Helsingin NMKY tulee tarjoamaan tukea käynnistymisvaiheessa. 

Vuonna 2017 alkoi myös Suomen YMCA:n liiton kehitysyhteistyö-

hanke Libanonissa, jossa tavoitteena on lisätä yhteisymmärrystä 

paikallisessa yhteisössä toiminnallisuuden avulla. Hankkeen osasi-

sällön toteutus ja suunnittelu tuli Yökoriksen vastuulle. HNMKY:n 

työntekijät Jyrki Eräkorpi ja Olsi Marko olivatkin kahteen otteeseen 

vapaaehtoisten kanssa Libanonissa toteuttamassa ja kouluttamas-

sa hankkeen sisältöjä. Yhdessä Suomen YMCA:n liiton kanssa to-

teutettiin myös Urlus-säätiön rahoittama varusmiesten vapaa-ajan 

aktiivisuutta tukeva hanke. Hankkeessa toteutettiin säännöllisesti 

tapahtumia ja liikuntavuoroja Santahaminan ja Säkylän varuskun-

nissa yhdessä.

Yökoris -toiminnan päämäärä on vahvistaa maahanmuuttajataus-

taisten nuorten hyvinvointia ja elämänhallintaa. Toimintavuoden 

2017 tavoite oli Yökoris -toiminnan vahvistaminen ja tietoisuuden 

lisääminen sekä monikulttuurisen taustan omaavien henkilöiden 

työllistäminen toiminnan avulla. Vuonna 2017 Yökoris tarjosikin työ-

kokemuksen yli 60 nuorelle, joiden olisi ollut haastavaa saada työ-

paikka muualta. Yökoris-toiminnan johtavana ajatuksena on tarjota 

toimintaa, tukea ja yhteisö. Näissä tavoitteissa onnistuttiin jälleen 

paremmin kuin edellisinä vuosina.



20. 21.

Y-CARE ON SINULLE, JOKA HALUAT ETEENPÄIN. Helsingin 

NMKY:n Y-Care tukee nuoria kohti koulu- ja työelämää. Ensin lai-

tetaan kuitenkin kuntoon arjen perusasiat. Tavoitteena on, että 

nuoren kokonaisvaltainen hyvinvointi paranee ja luottamus omiin 

kykyihin sekä tulevaisuuteen vahvistuu juuri sillä vauhdilla, kun 

nuori on siihen itse valmis. Nuori saa vierelleen oman työntekijän, 

jolla on aikaa olla läsnä ja, joka tukee tulevaisuuden suunnittelus-

sa. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. 

Y-Care (Miksi välittää? Y välittää!) Y-Care tunnetaan maailman-

laajuisesti NMKY:n (YMCA) brändinä, joka luo monipuolisia mah-

dollisuuksia haavoittuvassa asemassa tai syrjäytymisvaarassa 

oleville nuorille. Helsingissä Y-Care nimi otettiin käyttöön työpa-

jatoiminnan alettua Helsingin NMKY:ssä vuonna 2014. Nyt brän-

din alta löytyy myös etsivä nuorisotyö ja tulevaisuudessa toivot-

tavasti myös muita työmuotoja, jotka auttavat nuoria eteenpäin 

elämässään.

Y-CARE NUORISO-, LIIKUNTA- 
JA HYVINVOINTIALOJEN TYÖPAJA
Y-Care työpaja perustuu kolmeen yhtäaikaiseen valmennuspro-

sessiin; Laadukkaaseen nuorta eteenpäin vievään yksilövalmen-

nukseen, työvalmennukseen aidossa työympäristössä ja vertais-

tuelliseen ryhmävalmennukseen. Työvalmennusjaksoja Y-Care 

työpajan nuorille tarjoaa Helsingin NMKY:n omien toimipisteiden 

lisäksi kymmenet yhteistyökumppanien toimipaikat ja työval-

mentajat. 

“NMKY:n työpaja on ollut huippu juttu! Olen saanut sieltä paljon 

tukea ja ohjausta, mikä on ollut tarpeen. Olen oppinut myös paljon 

hyödyllisistä asioista, kuten CV:n teosta ja työnhausta, ja nyt mi-

nulla on enemmän eväitä työnhakuun. Ryhmävalmennukset ovat 

olleet yksiä viikon ‘kohokohtia’ ja kaikki työntekijät ovat myös ki-

voja ja helposti lähestyttävä. Myös oma “henkilökohtainen” työn-

tekijä on hyvä juttu, ja tuntuu, että asioihini on suhtauduttu vä-

littävästi ja ammattitaitoisesti. Kiitos avusta HNMKY:n työpaja!” 

- Nuori valmentautuja

Vuonna 2017 Y-Care työpajalla valmennuksessa oli yhteensä 56 nuorta 

valmentautujaa, joista TE-toimiston työkokeilusopimuksella 49 nuor-

ta ja 13 nuorta oppisopimuskoulutuksessa. Työvalmennuskuukausia 

kertyi Y-Care työpajalla yhteensä 202 kuukautta. 

Viikoittain työpajan yksilövalmentaja tapaa nuoren omassa työval-

mennusympäristössään, jolloin yhdessä arvioidaan asetettujen tavoit-

teiden saavuttamista. Yksilövalmennustunteja kertyi viime vuonna 

yhteensä 2424. Työpajalla yksilövalmennusta teki vuonna 2017 3 hen-

kilöä, yhteensä 2,5 henkilötyövuotta. 

Nuoret kootaan viikoittain vertaistuelliseen ryhmävalmennukseen 

yhteisen aamupalan ja koulutuksellisen osion pariin. Ryhmävalmen-

nukset järjestetään Helsingin NMKY:n omissa tiloissa Kaisaniemessä. 

Vuonna 2017 työpajajaksoilla olleista nuorista 19 jatkoi työpajan jälkeen 

suoraan koulutukseen, työelämään tai muuhun ohjattuun toimenpi-

teeseen, 27 nuorta jatkoi työpajalla vuoden 2018 puolelle. 56 nuoresta 

kolmelle ei löytynyt työpajan jälkeen suoraa jatkopolkua koulutukseen 

tai työelämään.

”Se on siistii ku te jaksatte aina auttaa.” Allu on Y-Care työpajan kautta 

rakentanut omaa eteenpäin vievää polkuaan.”

Y-CARE?

Tinja Allu Roberto

KOKEMUKSIA TYÖPAJASTA

1. Miten kuulit Y-Care työpajasta?

Tinja: Menin ohjaamoon, kun minulle oli suositeltu sitä parista eri 

paikasta ja siellä tapasin Jonin (työpajavalmentaja). Siitä asiat lähti-

vät liikkeelle.  (Myöhemmin kuulin, että eräs kaverini oli myös käynyt 

HNMKY:n työpajassa)

Roberto: Koripallovalmentaja kaveri vinkkasi toiminnasta

Ville: Nuorten urapalveluista.

2. Mikä on ollut sinusta parasta Y-Care työpajassa?

Tinja: Minusta parasta on ollut ryhmätehtävät, uusien ihmisten tapaa-

minen, kiinnostavien käytännön taitojen oppiminen sekä aamupala ja 

rento meininki.

Roberto: Aamupala. Kiinnostavat ja kehittävät ryhmävalmennustee-

mat.

Ville: Tuki, jonka on saanut aikuisilta ja tiistaiset aamusessiot.

3. Miten työpaja on auttanut sinua suunnittelemaan omaa tulevai-

suutta?

Tinja: Olen saanut kokemusta työnhausta, nykyään työnhaku tuntuu 

helpommalta, kun on saanut siihen käytännön vinkkejä.

Roberto: Hyvät valmentajat ovat avartaneet näkökulmaani koulutuk-

sen suhteen.  Nyt näen enemmän vaihtoehtoja.

Ville: Y-Care työpaja on auttanut minua keksimään tulevan opintopol-

kuni, suunnan kohti nuorisoalaa.

ETSIVÄ TYÖ
Helsingin NMKY:n Y-Care toiminnassa käynnistyi kesällä 2017 uusi 

OKM:n ja Helsingin kaupungin rahoittama palvelumuoto; Etsivä työ. 

Etsivän työn tavoite on löytää ja ohjata ns. NEET-nuoria heitä eteen-

päin vievien palveluiden piiriin ja vahvistaa nuoren omaa toimijuutta 

elämässään. Toiminta on nuorelle maksutonta ja vapaahehtoista. 

Helsingin NMKY pyrimme kehittämään ennakkoluulottomasti uusia 

tapoja löytää palvelua tarvitsevia nuoria ja teemme yhteistyötä heidän 

kanssaan heidän omista tarpeistaan lähtien kokonaisvaltaisella työot-

teella. Toiminnan lähtökohtana on myös työn jatkuva kehittäminen, 

koska myös ympäröivä maailma, jossa nuoret elävät, muuttuu nope-

asti. 

Y-Care etsivä työ on aina yksilöllistä ja yksilön tarpeista lähtevää. Pal-

velurakenteiden ollessa jopa hyvinkin teräväreunaisia ja kulmikkaita, 

on etsivä työ niiden väleissä sutjakkaasti liikkuva toimija. Helsingin 

NMKY:llä on monipuolisia omia palveluita ja toimintaa tarjolla etsivän 

työn asiakkailleen (Yökoripallo, TAT, Työpaja, harrasteryhmät). Toi-

minnan kautta nuoret voivat löytää yhteisön ympärilleen, esim. har-

rasteporukan, jonka kautta nuori voi opetella sosiaalisia taitoja ja löy-

tää ystäviä. Tavoite ei kuitenkaan ole vain syöttää asiakkaita omaan 

toimintaan, vaan saattaa nuori palveluiden piiriin, jotka tukevat häntä 

itseään. 

Käytännössä etsivä työ on syrjään jääneiden nuorten etsimistä, nuor-

ten kohtaamista heidän itsensä valitsemassa ympäristössä ja tapaa-

misilla nuoren asioiden selvittelyä sekä eteenpäin viemistä nuoren 

kanssa yhdessä. Työ on rinnalla kulkemista, nuoren edun valvontaa, 

mentorointia ja valmentamista. Työ ei rajoitu omaan toimistoon, vaan 

toimintaympäristönä on koko Helsinki. Y-Care etsivä työ ei myöskään 

rajoitu vain klo 8-16 välille arkipäivinä, vaan nuorten tarpeiden ja toi-

veiden mukaan heitä kohdataan ja etsitään myös ns. toimistotyöajan 

ulkopuolella. 

Y-Care etsivää työtä tekee Helsingin NMKY:llä kolme henkilö, joille 2 

henkilötyövuoden resurssi on jaettu. Puolen vuoden aikana Y-Care Et-

sivä työ kohtasi 171 nuorta, joista pidempiaikaiseen asiakassuhteeseen 

kiinnittyi 18 nuorta. Nuoret ovat palautteensa mukaan kokeneet Y-Ca-

re etsivän työn heille hyödyllisenä, heitä eteenpäin vievänä ja helposti 

tavoitettavana palveluna, jossa ollaan läsnä ja, josta saa aina apua.
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URHEILU -TOIMIALA

Helsingin NMKY:n urheilu on perinteikäs ja pitkään voimissaan ollut toimiala Helsingin NMKY:ssä. Lajeina ovat koripal-
lo, taekwondo ja salibandy. Lajeissa on viikoittain mukana noin tuhat lasta, nuorta ja aikuista. Koripallossa ja taekwon-
dossa harjoitellaan tavoitteellisesti ja kilpaillaan aina kansainvälisellä tasolla asti. Salibandytoiminnan puolella toimii 
kaksi aikuisten harrastejoukkueita. 

Urheilun tavoite Helsingin NMKY:ssä on tarjota kaikille mahdollisuus harrastaa laadukkaassa ympäristössä omalla 
taito- ja motivaatiotasolla koripalloa tai taekwondoa. Laatu merkitsee Helsingin NMKY:ssä koulutettuja ja vastuun-
tuntoisia valmentajia ja ohjaajia suvaitsevassa ympäristössä, laadukkaita olosuhteita lähellä lapsia sekä monipuolista 
liikunnan iloa. Helsingin NMKY:ssä kaikilla on mahdollisuus tavoitella omaa parastaan.

TOIMIALAN PAINOPISTEET VUONNA 2017:

1. Alle kouluikäisten toiminnan lisääminen 

2. Terveys- ja hyvinvointiliikunnan lisääminen

3. Drop out – ilmiön ehkäiseminen teini-iässä

PAINOPISTEIdEN TOTEUTUMINEN: 

Vuosi 2017 ei ollut toivotunlainen alle kouluikäisten toiminnan 

lisäämisessä (painopiste 1), joka johtui paljolti menetetyistä sa-

livuoroista kesällä 2017. Toiminnan lisäämistä jatketaan vuonna 

2018. Painopiste 2 toteutui tavoitteen mukaisesti. Vuoden ai-

kana käynnistyi yksi uusi koripalloryhmä aikuisille harrastajille 

ja olemassa olevat ryhmät kasvoivat runsaasti. drop out -ilmi-

ötä (3.painopiste) ehkäistiin pitämällä kauden 2016 – 17 jälkeen 

joukkueissa samat valmentajat mahdollisuuksien mukaan ja 

muodostimme kevyemmän harjoitusryhmän. Näiden toimenpi-

teiden jälkeen seuran drop out -määrät ovat pudonneet huomat-

tavasti. Yleensä drop out -ilmiö näkyy yläkouluun siirryttäessä ja 

esimerkiksi HNMKY:n 2005 syntyneiden poikien joukkueessa ei 

ole kesän 2017 jälkeen tullut yhtään lopettamista.

OLSI MARKO PALKITTIIN VUOdEN 2017 
HELSINKILÄISVALMENTAJA

Helsingin NMKY:n Yökoriksen sielu ja monipuolinen namikavai-

kuttaja, Olsi Marko, valittiin 12.6. Helsinki päivän palkintogaalassa 

Vuoden helsinkiläisvalmentajaksi.

Olsilla on Helsingin NMKY:ssä monipuolinen valmentajan ja ke-

hittäjän profiili. Hän on ollut kehittämässä Yökorista sekä omal-

la persoonallaan että yhdistämässä toimijoita. Olsi on edistänyt 

matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja toiminut partnerina 

Unified koriksessa. Valmentajana Olsi on toiminut Helsingin 

NMKY:n FUN koripallojoukkueissa ja kilpakoriksessa mm. A ja 

C – poikien valmennustiimissä. Olsi Marko on ollut edistämässä 

3×3 koripalloa, joka hyväksyttiin uudeksi olympialajiksi hiljattain. 

Suomen YMCA:n Libanonissa toteutettavassa kehitysyhteistyö-

hankkeessa Yökoriksella on merkittävä rooli paikallisen NMKY:n 

kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Olsi (oikealla) yhdessä muiden palkittujen kanssa Helsinkipäivänä.

sä sarjoissa HNMKY pelaa 

edelleen vahvasti juniori-

painotteisilla joukkueilla. 

Perinteinen kauden avaus-

leiri järjestettiin elokuussa 

2017 Malmin palloiluhallilla, 

johon osallistui jälleen noin 

320 Namikalaista junioria. 

Kaiken kaikkiaan Helsingin 

NMKY pelasi vuonna 2017 

noin 1500 peliä sisältäen 

koripalloliiton sarjat sekä 

turnaukset.

Koripallotoiminta kohtasi haasteita kesällä Helsingin kaupungin sali-

vuorojen jaossa, jossa yhdistyksen salivuorot eivät toteutunut täysin 

toivotulla tavalla. Salivuoroja ei tullut kaikilta riittävästi, joka on pa-

kottanut viemään muutamia harjoituksia kauemmaksi omilta, perin-

teisiltä alueilta. Lisäksi muutama alle kouluikäisten ryhmä jäi tämän 

takia perustamatta syksyllä 2017. Aikuisten kuntoliikuntaryhmät ovat 

kasvaneet mukavasti ja toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen. 

Pelillisesti HNMKY saavutti keväällä 2017 jälleen SM -mitaleita kaik-

kiaan kolme, kultaa tuli 70 -vuotiaiden miesten sarjassa, hopeaa A 

-tyttöjen sarjassa ja pronssia saivat A -pojat. Helsingin NMKY järjesti 

jälleen vuoden päätteeksi 28.-30.12.2017 YMCA cupin. Turnaukseen 

osallistui kaikkiaan 46 joukkuetta, joista kaksi joukkuetta tuli Italiasta. 

Yhteistyösopimukset jatkuvat edelleen luotettavien kumppaneiden 

kanssa: varusteet toimittavat Ballzy, koriskursseista ja vakuutuksista 

vastaa LähiTapiola, urheilijanterveystarkastukset hoitaa Terveystalo 

ja joukkueet pelipaikoille kuljettaa Palvelu Hytönen OY. Kaiken kaikki-

aan onnistuneen toimintavuoden jälkeen on hyvä jatkaa kohti laadu-

kasta vuotta 2018.

K
ORIPALLO
Helsingin NMKY:n koripallon tavoite on tarjo-

ta pääasiassa lapsille ja nuorille mahdollisuus 

harrastaa ja harjoitella koripalloa lähellä kotia ja 

jokaisen omalla motivaatiotasolla. HNMKY:ssä 

voi koripalloa pelata ja harjoitella maan huipulla 

junioreissa tai harrastaa kevyemmin harjoitte-

levissa ryhmissä ilman pelejä.

Koripallo on saanut paljon näkyvyyttä vuonna 2017. Syyskuussa Helsin-

gissä järjestettiin miesten EM -kisojen alkulohko, lisäksi Lauri Mark-

kanen on tehnyt syksyllä läpimurtoa maailman parhaimpien pelaajien 

joukkoon NBA:ssa. Tämä on tuonut paljon uusia ihmisiä koripallon 

pariin. 

Vuonna 2017 Helsingin NMKY:n koripallolla oli paljon ilonaiheita, mut-

ta myös muutamia haasteita. Uusia harrastajia on tullut toimintaan 

mukaan jatkuvasti ja Helsingin NMKY oli joulukuussa 2017 historian 

ensimmäinen seura yli tuhannella lisenssipelaajalla, kaikkiaan Na-

mikassa oli tuolloin 1074 lisenssipelaajaa. Uusien harrastajien lisäksi 

yksi syy suureen harrastajamäärän on ollut teini-ikäisten harrastajien 

normaalia pienempi drop out -määrä. Lisäksi ”koripallohypen” aikana 

HNMKY koripallo teki paljon mainostusta toiminnastaan muun muas-

sa järjestämällä junioreiden katukoristurnauksen näkyvästi Helsingin 

keskustassa, somemainnolla ja perinteisillä LähiTapiola koriskursseil-

la. Näiden lisäksi HNMKY:n toiminta on ja näyttäytyy laadukkaana. 

Seuraan tulijoita on ollut paljon, tästä iso kiitos kuuluu HNMKY vapaa-

ehtoisille joukkueiden taustahenkilöille, valmentajille ja työntekijöille. 

Suomen koripalloliiton sarjoihin vuonna 2017 osallistui 79 Helsingin 

NMKY:n joukkuetta. Näistä17 oli aikuisten joukkuetta ja 12 joukkuetta 

pelasi valtakunnallisia sarjoja. Helsingin NMKY:ssä joukkueet ottavat 

osaa myös kansainvälisiin turnauksiin, joihin vuonna 2017 osallistuttiin 

yhteensä 24 kertaa. Korkeimmat aikuisten sarjatasot missä Namika 

pelasi, olivat naisissa I -divisioona ja miehissä I -divisioona B. Näis-

Kuvat: Harri Vallila
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HNMKY:n taekwondotoiminnassa aloitti elokuussa 2017 

ensimmäinen kokopäiväinen työntekijä kamppailu-urheilun kehittä-

jänä. Palkkauksen mahdollisti Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 

myöntämä seuratoiminnan kehittämistuki. Yhtenä vuoden tavoit-

teena oli kehittää perhetoimintaa, mikä onnistuikin hyvin taekwon-

don perhetreenien järjestämisellä keskustassa, Malmilla ja Pakilassa. 

Toimintaan osallistui lapsia 5-vuotiaista alkaen yhdessä vanhemman, 

sisaruksen tai koko perheen kanssa. Syksyllä aloitettu uusi Pakilan 

ryhmä osoittautui heti suosituksi ja kuukauden sisällä toiminnan aloit-

tamisesta Pakilaan perustettiinkin jo toinen taekwondoryhmä. Lisäksi 

taekwondotoimintaa laajennettiin Vuosaareen. Suurin harrastajamää-

rän kasvu tapahtui suosituimmissa taekwondoryhmissä keskustassa 

hotelli Arthurin salilla. Tämä toi myös haasteita sopivien treeniaikojen 

vähäisyyden vuoksi, mikä hankaloitti ryhmien jakamista eri ajankohtiin 

ikä ja taitotaso huomioiden.

Taekwondon lisäksi seuran kamppailutoimintaan kuuluu kuntonyrk-

keilyä. Syksyllä perustettiin uusi kuntonyrkkeilyvuoro Malmin lisäksi 

keskustaan aikuisten kuntoliikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi. 

Vuoden lopulla kamppailutoiminnan kuukausiosallistujien määrä kas-

voi yhteensä noin 140 harrastajaan, joista 115 taekwondoharrastajaa 

ja 25 kuntonyrkkeilijää. Yhteensä vuoden aikana viikkoharjoituksiin 

osallistui noin 220 harrastajaa. Keväällä järjestettiin lisäksi ala-astei-

käisille lapsille taekwondon matalankynnyksen kerhotoimintaa, mihin 

osallistui noin 50 lasta. Kamppailutoimintaan tutustui vuoden aikana 

yli 1000 lasta, nuorta ja aikuista ohjaajien esitellessä toimintaa mm. 

GoExpo-messuilla, useilla kouluvierailuilla, FunAction-tapahtumassa 

sekä MonaLiiku ry:n ryhmissä. Syyskaudella taekwondon oheisharjoi-

tuksia pidettiin viikottain myös kahdelle IF Gnistanin jalkapallojouk-

kueelle.

Kesäkuussa järjestettiin kahtena viikkona 7-14-vuotiaiden taekwon-

doleirit Malmilla. Leireille osallistui yhteensä 25 lasta. Lisäksi Pellin 

leirikeskuksessa järjestettiin elokuussa ensimmäistä kertaa taekwon-

don viikonloppuleiri 40 hengelle. Leirille saapui tasokas taekwondo-

opettaja Belgiasta ja yhteistoiminnan tiimoilta syksyllä aloitettiin 

suunnitella harrastajien yhteistä taekwondomatkaa Belgiaan. Kevääl-

lä aloitettiin myös soveltavan taekwondon peruskurssi sekä järjestet-

tiin viikon mittainen kesäleiri kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. 

Taekwondo-ohjaajat tekivät soveltavan taekwondon esittelytunteja 

kehitysvammaisten oppilaitoksiin, joissa tavoitettiin lajikokeiluihin 

noin 50 henkilöä. Keväällä ja jouluna pidettiin juhlat, joissa palkittiin 

kauden aktiiviharrastajat. Harrastajille järjestettiin lisäksi vuoden aika-

na monenlaista yhteistoimintaa kuten vierailuja trampoliinipuistoon ja 

elokuvailtoja.

Taekwondon vyökokeet ovat merkittäviä saavutuksia harrastajille 

osoittaen omaa kehittymistä lajin parissa. Vuoden aikana järjestettiin 

neljä vyökoetta, joissa uusia värivöisten vyöarvoja myönnettiin noin 

130. Joulukuussa myönnettiin ensimmäistä kertaa punainen vyöarvo 

seurassa taekwondon aloittaneelle aktiiviharrastajalle. Punaisesta 

vyöstä onkin vain enää kaksi vyökoetta jäljellä mustaan vyöhön. Lisäk-

si tammikuussa yksi seuran mustavöinen taekwondo-ohjaaja saavutti 

uuden mustan vyön arvon (3. dan). 

Suomen Taekwondoliiton alaisiin taekwondokisoihin seurastamme 

osallistuttiin 9 kertaa. Kisoissa saavutettiin 5 otteluliigamitalia ja 26 

ottelun harrastajasarjojen mitalia. Toukokuusta lähtien seuran kisaa-

jat osallistuivat ensimmäistä kertaa myös taekwondon liikesarjakiso-

jen harrastajasarjoihin, joissa vuoden aikana saavutettiin yhteensä 22 

mitalia. Kultamitaleja näistä oli kaikkiaan 15 kpl. Suurin kisasaavutus 

tapahtui heinäkuussa Tampereella, kun nuori ottelukisaaja Juuso Jaa-

konaho voitti Suomen Mestaruuden sarjassaan kadettipojat -57 kg.

TAEKWONDO JA KUNTONYRKKEILY
KASVUN VUOSI HNMKY:N TAEKWONDORYHMISSÄ!

Tärkeänä tavoitteena vuodelle 2017 oli kehittää erityisesti nuorten toi-

mintaa ja ehkäistä näin nuorten harrastuksen lopettamista. Syksyllä 

perustettiin uusi nuorten taekwondoharrastajien kerho Kick’n’Chill, 

johon osallistui säännöllisesti 12-17-vuotiaita nuoria. Lisäksi kehitet-

tiin taekwondon kisatoimintaa sekä nuorten apuohjaajatoimintaa. 

Yksikään Kick’n’Chill- toimintaan, apuohjaukseen ja/tai kisaamiseen 

osallistunut nuori ei lopettanut taekwondoharrastusta vuoden aikana. 

Nuoret kertoivat harrastuksestaan seurassa mm. seuraavaa: ”Musta 

oli tosi kiva ja aika omalaatusta, kisat on ollu tosi kivoja ja ilmapiiri 

on ollut tosi myönteistä. Ohjaajat on tukevia ja rentoja. Pellin leiri on 

ollut varmaan paras kokemus, koska siellä oppi myös tuntemaan toi-

sia paremmin treenien ulkopuolella. Seurassa eniten pidän siitä, että 

ohjaajat ja treenaajat tekee paljon yhdessä asioita.”

SALIBANdY
Helsingin NMKY:n Salibandy pyörii aikuisten harrastetoiminta-

na. Vuonna 2017 keväällä joukkueita oli kaksi ja kesän aikana toisen 

joukkueen toiminta loppui. Syksyllä kauteen lähti vain yksi harraste-

joukkue. HNMKY:n salibandy joukkue pelaa Etelä-Suomen alueen V-

divisioonassa ja käyttää viikoittaisena harjoituspaikkanaan Myllypuron 

Arena Center liikuntakeskusta. 

Ottelut pelataan joko Myllypurossa, tai vierasturnausten merkeissä 

ympäri pääkaupunkiseutua. HNMKY Salibandy koostuu 20 pelaajasta. 

Toiminta perustuu kuntoliikuntaperiaatteeseen ja yhdessä toimimi-

seen mielekkään harrastuksen parissa tarjoten merkitystä elämään 

sen jäsenille. 

LIIKKARIT
Pakilassa on toiminut syksystä 2013 kaksi liikkariryhmää: 3-4-vuotiail-

le ja 5-6-vuotiaille. Vuonna 2017 ryhmiin osallistui yhteensä 38 lasta. 

Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa eikä niistä puutu liikunnan rie-

mua. Liikkareissa toimitaan lasten ehdoilla ja harjoitellaan liikunnalli-

sia sekä sosiaalisia taitoja. Tärkeimpiä elementtejä ovat yhdessäolon 

merkitys, oivaltamisen iloa ja onnistumisen elämykset.

YLEISURHEILUKOULU
Helsingin NMKY järjesti toista kertaa kesällä 2017 yleisurheilun inten-

siivikurssin Pirkkolan urheilupuistossa. Yleisurheilukoulussa oli kaksi 

ryhmää 6-8 -vuotiaille sekä 9-12 -vuotiaille, molemmissa ryhmissä oli 

20 lasta. Toiminnassa kokeiltiin erilaisia yleisurheilulajeja, leikittiin 

ja pidettiin iloinen fiilis koko ajan yllä. Tällaiset lyhyet kurssit ovat 

suuressa suosiossa tällä hetkellä. Ne antavat tuntumaa mahdollises-

ta uudesta harrastuksesta tai tukevat hienosti jo olemassa olevaa 

muuta harrastusta. Ryhmiin voi tulla millä taustalla tahansa. Ohjaajat 

ovat kokeneita ja huomioivat jokaisen lapsen yksilönä. 

KUNTOKLUBI
Kuntoklubin toiminta starttasi käyntiin syksyllä 2013 neljäntoista tree-

naajan voimin. Mukana olleilla on ollut mahdollisuus harjoitella 1-2 ker-

taa viikossa, erilaisin teemoin. Pääpaino sunnuntain treenissä on ollut 

juoksussa ja keskiviikkoisin erilaisissa lihaskuntoharjoitteissa, mutta 

mukana on ollut myös hyvin erilaisia treenejä; Jätemäen porrastreenis-

tä kuntonyrkkeilyyn.

Kuntoklubi tuo motivaatiota haastaa itseään, valtaosa ryhmäläisistä 

on käynyt juoksemassa muun muassa puolimaratonin. Vuonna 2017 

ryhmässä oli kuusitoista liikunnallista naista, jotka treenaavat 1-2 ker-

taa viikossa. Kaikki nauttivat ryhmässä liikkumisesta suunnattoman 

paljon. Kuntoklubin idea ei ole massaryhmä tunti. Ryhmän koko pide-

tään tarkoituksella noin 15 henkilössä.

Kuntoklubi motivoi liikunnalliseen elämän-
tapaan
Kun katson sport trackerini yhteenvetoja viime kuukausilta, voin tode-

ta, että liikun vuonna 2017 enemmän kuin koskaan. Viikossa liikuntaa 

kertyi lähes päivittäin pyöräillyistä työmatkoista ja muusta hyötyliikun-

nasta, mutta myös tehokkaammista treeneistä yhteensä 4-12 tuntia. 

Käsittämätön määrä ihmiselle, joka ei koskaan ole ollut erityisen liikun-

nallinen!

En ole ikinä ollut liikunnallisesti lahjakas, enkä erityisemmin pärjännyt 

missään lajissa. Lapsena en pitkään viihtynyt ohjatuissa harrastuksissa. 

Nuorena harrastin kausittain sitä ja tätä, en kuitenkaan sitoutunut pit-

käksi aikaa mihinkään. Tilastollisesti olisi voinut epäillä, että keski-iän 

myötä liikuntaharrastukset olisivat entisestään vähentyneet. Kuitenkin 

olen nyt kolmatta vuotta sitoutunut namikan kuntoklubin viikottaisiin 

treeneihin ja tämän lisäksi liikunnasta on tullut muutoinkin osa päivit-

täistä elämäntapaani. Miten näin pääsi käymään?

Iso selitys on tietenkin lähiliikunnan helppoudessa sekä kuntoklubin 

upeassa konseptissa. Namikan treenit löytyvät naapurista, kuten myös 

treenikaverit. Lenkille lähdetään yhdessä ja keskinäinen tsemppi sekä 

yhteishenki kannustavat. Reetta pitää treenit monipuolisina ja vaihte-

levina, sekä kannustaa jokaista ylittämään itsensä. Tutussa porukassa 

viikosta, kuukaudesta ja vuodesta toiseen treenaaminen on helppoa ja 

mukavaa - kukin tulee sellaisena kuin on ja uudet klubilaiset otetaan 

lämpimästi vastaan.

Ei minusta koskaan tulekaan huippukuntoista eikä liikunnallisesti lah-

jakasta. Sillä ei enää kuitenkaan ole mitään merkitystä! Liikunnasta on 

tullut sisäisesti palkitsevaa ja motivoivaa, se pitää ruuhkavuosissa mie-

len kirkkaana ja hermot rautaisina. Itseään voi haastaa ja omia rajojaan 

koetella loputtomasti. Liikunnasta on tullut elämäntapa, jonka avulla 

voi olla oman elämänsä huippu-urheilija. Suosittelen lämpimästi!

Riikka, kuntoklubilainen
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TOIMIALAN PAINOPISTEET 
VUONNA 2017 OLIVAT:

1.   Luodaan musiikkiin uusia toiminnallisia muotoja

2.  Lisätään musiikin toimintojen keskinäistä sekä musiikin 

ja Helsingin NMKY:n muun toiminnan välistä yhteistyötä  

3.   Parannetaan musiikkitoiminnan näkyvyyttä 

PAINOPISTEIdEN TOTEUTUMINEN: 
Kaiken kaikkiaan vuodelle 2017 asetetut painopisteet to-

teutuivat melko hyvin. Painopisteen 1. mukaisesti käyn-

nistettiin uutena toimintamuotona aikuisten yhteislau-

luryhmä sekä tehtiin valmistelutyöt alkuvuonna 2018 

alkaviin iltapäiväkerholaisten laulu- ja huilukerhoon sekä 

espanjankieliseen musiikkileikkikouluryhmään. Syys-

kuussa 2017 järjestettiin ensimmäistä kertaa yhteiskon-

sertti Meri-Helsingin musiikkiopiston kanssa Helsingin 

NMKY:n juhlasalissa. Konsertin teemana oli Suomi 100. 

Samankaltainen tilaisuus tullaan järjestämään myös 

vuonna 2018. 

2. Painopisteen toteutumista kuvaa muun muassa Hel-

singin NMKY:n iltapäiväkerhon ja musiikkitoiminnan väli-

nen yhteistyö musiikkitoiminnan markkinoinnissa, jonka 

seurauksena useita iltapäiväkerholaisia tuli vuoden ai-

kana musiikkiopiston soitinoppilaiksi. Musiikkitoimialan 

näkyvyyttä lisäsi 3.painopisteen mukaisesti toimintavuo-

den aikana mm. esiintymiset ja konsertit. Sinfoniaorkes-

terin konsertti Taiteiden yössä keräsi ennätysyleisön.

H  elsingin NMKY:n musiikkitoiminta tarjoaa eri-ikäisille mahdollisuuksia musiikin harrastamiseen ja omien musiikillisten 

taitojen kehittämiseen. Helsingin NMKY:n musiikkitoiminta pitää sisällään musiikkileikkikouluryhmiä, musiikkiopiston ja sinfoniaorkesterin. 

Helsingin NMKY:n musiikkitoiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten, nuorten ja aikuisten yleistä hyvinvointia, kasvamista, pitkäjänteisyyttä 

ja itsetuntoa. Musiikkitoiminta eri muodoissaan mahdollistaa positiivisia yhteisöllisiä kokemuksia sekä tukee omalta osaltaan musiikillisen 

kulttuuriperinnön edistämistä.
MUSIIKKIOPISTO JA MUSIIKKILEIKKI-
KOULU
Varhaisiän musiikkikasvatus tapahtuu musiikkileikkikou-

lussa, jossa leikin ja laulun avulla tutustutaan musiikin 

maailmaan. Vuonna 2017 muskarissa toimi 5 ryhmää, jot-

ka kokoontuivat kerran viikossa Tuomiokirkkoseurakunnan 

seurakuntatilassa Katajanokalla.

Musiikkiopistossa annetaan musiikin perusopetusta laajan 

oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman mukaisesti. In-

strumenttien ja laulunopetuksen lisäksi opetetaan musiikin 

perusteita ja sävellystä. Musiikkiopistopuolelle on ikärajat ja 

pääsykokeet. Avoimelle puolelle pääsee opiskelemaan ilman 

tasovaatimuksia iästä riippumatta. Vuonna 2017 musiikki-

opistossa opiskeli 60 henkilöä.

Vuoden 2017 tavoitteena oli mm. uusien toimintamuotojen 

kehittäminen. Syksyllä 2017 alkoi aikuisten yhteislauluryh-

mä Katajanokalla. Vuoden 2018 alkupuolella saimme aloi-

tettua iltapäiväkerholaisten laulukerhon sekä espanjankie-

lisen musiikkileikkikouluryhmän. Iltapäiväkerhosta tuli sekä 

keväällä että syksyllä 2017 uusia piano-, viulu- ja kitaraoppi-

laita. Näiden uusien ryhmien alkamisessa tärkeää on ollut 

opettajien oma aktiivisuus ja toiminnan mainostaminen. 

Oleellista onkin ollut löytää ammattitaitoisia, innostuneita 

ja sitoutuneita ryhmien vetäjiä.

SEKAKUORON ENSEMBLE
Sekakuoro on Helsingin NMKY:n vanhin musiikkiryhmä (pe-

rustettu v.1893). Kevätkaudella 2017 sekakuoron ensemb-

le-ryhmä aloitti uuden johtajansa, Elena Mindru-Turusen 

johdolla. Toimintavuonna ensemblessä oli 8 laulajaa. Pe-

rinteinen sekakuoro-ohjelmisto ei tunnu enää kiinnostavan 

varsinkaan nuorempia laulun harrastajia, joten keväällä 2017 

ohjelmisto koostui gospel -musiikista.

Syksyllä ensemble piti toiminnassaan taukoa. Toiminta jat-

kuu keväällä 2018 kahden viikonlopun mittaisella, kaikille 

avoimella gospel-kuorolaulu-kurssilla. Tällä tavoin pyrimme 

saamaan uusia harrastajia ensemblen riveihin.

MUSIIKKI -TOIMIALA

Viulunsoiton opettaja Pia Sävelkoski sekä viulistit Pyry 

Mala ja Mitra Majdzadeh.
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 KORIPALLON KAUdEN PALKITUT:

Vilho Nuoreva –palkinto: Harri Vallila 

Merkittävä HNMKY:n koripallotoimintoja edistävä teko: “kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”. 

HNMKY on saanut nauttia Harri Vallilan laadukkaista tapahtuma- ja ottelukuvista jo vuosia. Näitä kuvia 

jaetaan viikoittaisissa uutisissa ja muissa HNMKY:n julkaisussa. Lisäksi tämä henkilö on jo vuosia toiminut 

aktiivisesti monen joukkueen taustalla.

Hemming Lehtinen –palkinto: Olli Suutela

Kauden joukkueenjohtajapalkinto, pitkäjänteinen työ joukkueen taustalla, HNMKY:n toimintaperiaatteita 

edistävä toiminta.

Nuori valmentaja –palkinto: Daniel Ingman 

Valmentajalle, joka on jo valmentajauransa alkutaipaleella osoittanut olevansa innostava, kannustava ja kasvattava valmentaja. 

Hänen vetämiin harjoituksiin on pelaajien aina kiva tulla, lisäksi valmentajalta löytyy kova halu kehittää itseänsä valmentajana.

Henrik dettman –palkinto: Valtteri Palojärvi 

Valmentajapalkinto, jonka perusteluina: innokkuus, sitoutuminen, uteliaisuus, itsensä kehittäminen, valmis auttamaan toisia ja 

yhteisöllisyyden edistäminen. Ideat ihmisestä, koripallosta ja pelistä.

Kauden tyttöpelaaja –palkinto: Magdalene Agyei 

Isoihin koreihin pelaavalle tyttöpelaajalle. Peruskriteereinä: “lupaava / potentiaalinen” huippupelaaja, kuuluu myös parhaillaan 

joukkueensa avainpelaajiin, voitontahtoinen, muita kannustava, innokas harjoittelija.

Hanno Möttölä –palkinto: Jyri Eboreime 

Isoihin koreihin pelaavalle poikapelaajalle. Peruskriteereinä: “lupaava / potentiaalinen ” huippupelaaja, kuuluu myös parhaillaan 

joukkueensa avainpelaajiin, voitontahtoinen, muita kannustava, innokas harjoittelija.

Aarre Lauha – mitalit 2017: Tapio Sademies, talousneuvos

Helsingin NMKY:n taistelijan malja: Helsingin NMKY A-tyttöjen SM-hopea -mitalijoukkue

 TAEKWONdON KAUdEN PALKITUT:
Tuomas Topelius, Kevätkauden 2017 aktiiviharrastaja

Edward Sabo, Kevätkauden 2017 aktiiviharrastaja

Bella Kuhmonen, Syyskauden 2017 aktiiviharrastaja

KORIPALLON MAAJOUKKUEPELAAJAT VUONNA 2017: 
Sara Hakala, Kati Ollilainen, Maiju Sarajärvi, Ilona Sutinen (WU15), Janette Aarnio, Sarah Chime (WU16), 

Magdalene Agyei (WU18), Eero Laakso, Oliver Lindgren, Iiro Tuomi (MU15), Ville Tahvanainen, Benjamin 

Vanninen (MU18) ja Jyri Eboreime (MU20) 

HELSINGIN NMKY:N HUOMIONOSOITUKSET 
VUONNA 2017


