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JOHDANTO 
 

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry, Helsingin NMKY ry, on perustettu vuonna 1889. 

Tuleva toimintakausi on yhdistyksen 132. Helsingin NMKY ry:n perustehtävänä on toimia kristillisten 

arvojen pohjalta kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistaen. Toiminnan keskiössä ovat lapset ja nuoret 

pääkaupunkiseudulla. Helsingin NMKY:n toiminta on jaettu kahteen eri toimintasektoriin: Vapaa-aika 

ja harrastukset sekä Palvelut ja koulutukset. Organisatorisesti operatiivinen toiminta jakaantuu vielä 

viiteen eri toimialaan: Lapsiperheiden palvelut, Nuorten ja aikuisten palvelut ja koulutukset, Urheilu, 

Musiikki ja Ryhmä- ja kohtaamistoiminta. Helsingin NMKY:n viikoittaiseen toimintaan osallistuu lähes 

6000 henkilöä. Helsingin NMKY:n arvojen mukaisesti toiminta on helposti saavutettavaa, monipuo-

lista, ihmisen yksilöllisyyttä kunnioittavaa ja yhteisöllisyyden kokemuksia mahdollistavaa.  

Helsingin NMKY konsernissa toteutettiin toimintavuonna 2019 merkittävä rakenteellinen uudistus. 

Tukisäätiömalli on antanut Helsingin NMKY:n toimintaan, talouteen ja kiinteistöjen kehittämiseen 

uusia resursseja sekä selkiyttänyt olemassa olevaa rakennetta merkittävästi.  Haastavana ”ko-

ronakautena” 3/2020 alkaen Tukisäätiörakenne on osoittanut toimivuutensa ja mahdollistanut dy-

naamiset toimet rahoituksen ja toiminnan turvaamiseksi koko Helsingin NMKY konsernissa.   

Helsingin NMKY on haluttu yhteistyökumppani hyvinvoinnin edistämisessä. Yhdistyksemme tärkeim-

piä yhteistyökumppaneita ovat Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 

(STEA), Opetus ja -kulttuuriministeriö sekä Aluehallintovirasto. Helsingin NMKY kuuluu useampaan 

valtakunnallisiin nuorisotyön ja liikunnan kattojärjestöön, edustus sillä on muun muassa Suomen 

YMCA:n liitossa ja Koripalloliitossa. Yhteistyökumppanuuksia vahvistetaan ja kehitetään edelleen, 

joka näkyy tarkoituksenmukaisena ja vaikuttavana toimintana sekä toiminnan volyymien kasvuna. 

Helsingin NMKY on mm. yksi suurimmista leirien ja iltapäivätoiminnan toteuttajista Helsingissä, nuor-

ten palvelutoiminnalle on kova kysyntä sekä koripallon ja taekwondon harrastajamäärät ovat kasva-

neet tasaisesti jo useamman vuoden ajan.   

Helsingin NMKY:ssä otetaan käyttöön uusi strategia ”Arvokkaana osana yhteisöä” vuosina 2021-

2025 (sivu 6). Helsingin NMKY:n strategian taustalla vaikuttavat NMKY:n maailmanliiton #YE4 GOOD 

2018-2022 (Youth Empowerment for Good) strategia sekä Euroopan NMKY:n ja Suomen YMCA:n lii-

ton strategiset linjaukset. Helsingin NMKY:n strategiassa on huomioitu yhdistyksen nykytila, toimin-

taympäristön muutokset ja toiminnan tarve tulevaisuudessa sekä keskeisimmät kehityskohteet. Uu-

den strategian valmisteluun osallistettiin vuonna 2020 Helsingin NMKY:n toimintaan osallistuvia, jä-

senistöä, luottamushenkilöitä ja henkilöstöä. Helsingin NMKY:n strategia 2021-2025 luo suuntaviivat 

vuoden 2021 toimintasuunnitelmalle. Toimintasuunnitelmassa avataan toiminnanjohtamisen, toi-

mialojen ja yksittäisten toimintojen näkökulmasta keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vuodeksi 

2021.   

Helsingin NMKY:n toiminnan volyymi kasvoi 50% edellisellä strategiakaudella 2015-2020. Vastaa-

vaa vähintään 10% vuosittaista kasvua haetaan koko strategiakaudelle 2021-2025.  Koko yhdistyksen 

tasolla merkittäviä toimenpiteitä vuonna 2021 ovat brändiuudistus, Namika Areenan suunnitteluvai-

heen saattaminen loppuun, toiminnan arvioinnin kehittäminen sekä kyky turvata ja kehittää toimin-

nan resursseja.  
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HELSINGIN NMKY:N STRATEGIA 2021-2025: ARVOKKAANA OSANA YHTEISÖÄ 
 

PERUSTEHTÄVÄ  

Helsingin NMKY toimii kristillisten arvojen pohjalta kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistaen. 
Toiminnan keskiössä ovat lapset ja nuoret.  

 

ARVOT  

• Helsingin NMKY on osa kansainvälistä NMKY-liikettä, jonka keskeinen arvo on yksilön 
henkisen, hengellisen ja fyysisen kasvun tukeminen (ns. kolmioperiaate).  

• Toiminta on helposti saavutettavaa, monipuolista ja ihmisen yksilöllisyyttä kunnioitta-
vaa. Toiminnassa on mahdollisuus kokea yhteisöllisyyttä.  

• Kristilliset arvot näkyvät toiminnassa mm. erilaisuuden hyväksymisenä ja työskente-
lynä yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi. Näiden pohjalta luodaan ympäristö, jossa 
rakkaus ja ymmärrys lisääntyvät.  

 

STRATEGIAN LÄHTÖKOHTA  

Strategian lähtökohta on Helsingin NMKY:n arvoperustasta nouseva jokaisen ihmisen näke-
minen arvokkaana. Tunne siitä, että on tärkeä ja tarpeellinen syntyy vuorovaikutuksessa toi-
siin ihmisiin. Hyvä itsetunto on tärkeä pohja kasvulle ja kehitykselle. Kokemus omasta arvok-
kuudesta luo merkitystä elämään.  

Strategiakautena 2021-2025 Helsingin NMKY sitoutuu toimimaan yksinäisyyden ja osatto-
muuden vastavoimana. Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia osallisuuteen ja itsensä ke-
hittämiseen.  Helsingin NMKY:ssä jokainen on arvokas osa yhteisöä.  

  

PÄÄMÄÄRÄ  

Helsingin NMKY:n osallistujat kokevat itsensä ja muut ihmiset arvokkaiksi. Heillä on tahtoa ja 
voimavaroja tavoitella itselleen tärkeitä asioita ja vaikuttaa merkityksellisinä kokemiinsa asi-
oihin. Nuoret löytävät oman paikkansa yhteiskunnassa ja luovat hyvää ympärilleen.  

 

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET  

  

1. ARVOKKAANA: Autamme löytämään omat vahvuudet ja potentiaalin – luomme 
mahdollisuuksia kehittyä.  

o Jokainen osallistuja on arvokas ja tervetullut toimintaan omana itsenään.   

o Tuemme itsetuntoa sekä luottamusta omiin voimavaroihin ja kykyihin.  

o Autamme kehittymään itselle tärkeissä asioissa. Luomme polkuja kohti tavoitteita ja 
unelmia.  
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2. OSANA: Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia osallisuuteen.   

o Meille on tärkeää, että toimintaamme on helppoa ja mahdollista jokaisen osallistua.   

o Toimintamme vastaa kohderyhmän ja yksilön tarpeita.  

o Rohkaisemme mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä kasvuun NMKY-
vaikuttajaksi.   

  

3. YHTEISÖÄ: Tarjoamme merkitystä tuottavan yhteisön.  

o Tarjoamme yhteisön, johon kuulua. Vaalimme hyvää ryhmä- ja joukkuehenkeä!  

o Olemme luotettava ja haluttu yhteistyö- ja kasvatuskumppani.    

o Lisäämme NMKY-yhteyttä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.  

  

STRATEGISET YDINPROSESSIT  

 

• MONIPUOLINEN TOIMINTA JA AMMATTITAITOINEN HENKILÖSTÖ  

o Kyky vastata toimintaympäristön ja yksilöiden tarpeisiin.  

o Toiminnan kehittäminen yhdistyksen perustehtävän ja arvojen mukaisesti, saatujen 
resurssien puitteissa.   

o Toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden esiin tuominen arviointia kehittä-
mällä.    

  

• VIESTINNÄN KIRKASTAMINEN JA YHTENÄISTÄMINEN  

o Brändi-identiteetin vahvistaminen, graafisen ilmeen uudistus  

o Viestinnän kanavien terävöittäminen ja sisältöjen yhtenäistäminen  

o Saavutettavuus ja löydettävyys, tunnistettavuuden lisääminen  

  

• RESURSSIEN TURVAAMINEN JA KEHITTÄMINEN  

o Toiminnan rahoituksen varmistaminen olemalla luotettava, vastuullinen ja tulokselli-
nen toimija. Kartoitamme aktiivisesti vaihtoehtoisia tapoja rahoittaa toimintaamme.  

o Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi.  

o Turvallisiin, monipuolisiin ja motivoiviin olosuhteisiin panostaminen mm. Namika 
areena.  
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1. TOIMINNANJOHTAMINEN  
 

Helsingin NMKY:ssä ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenet. Konkreettisia paikkoja jäsenvaikuttamiseen 

ovat mm. yhdistyksen sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset. Helsingin NMKY:n hallitus ohjaa ja 

valvoo yhdistyksen jäsenistön hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista. Hallituksen 

alaisuudessa toimivat muun muassa talous- ja työvaliokunta, nimitysvaliokunta ja arvomerkkitoimi-

kunta. Toiminnan johtamisen prosesseja ja hyvän hallintotavan kehittämistä jatketaan vuonna 2021. 

Toimintaa yhdistyksessä toteuttavat noin 120 hengen päätoiminen henkilöstö, lukuisat osa-aikaiset 

ja vapaaehtoiset. Yhdistyksen toiminnasta vastaa pääsihteeri. Helsingin NMKY:n johtoryhmän pääsih-

teerin kanssa muodostavat talousjohtaja, kehitysjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja viestintäpäällikkö. 

Helsingin NMKY-konsernin johtoryhmään kuuluvat edellä mainittujen lisäksi myös Hotel Arthurin ho-

tellinjohtaja ja kiinteistöpäällikkö. Johtoryhmä kokoontuu viikoittain. Operatiivinen toiminta on ja-

ettu viiteen eri toimialaan, joilla jokaisella on oma vastaava. Toimialavastaavat ja johtoryhmä ko-

koontuvat kuukausittain yhteiseen palaveriin.  

Vuonna 2021 Helsingin NMKY vahvistaa yhteistyötä kansainvälisen toiminnan osalta Suomen YMCA:n 

liiton kanssa. Yhteistyöllä mahdollistetaan ammattilaisille oman osaamisen ja toimintamallien kehit-

täminen sekä nuorille kansainvälisyys- ja johtajuuskoulutusta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Li-

säksi Helsingin NMKY jatkaa kehitysyhteistyöhankkeisiin osallistumista muun muassa Yökoripallo-toi-

minnan osalta Libanonissa.  

Toimintavuonna 2021 Helsingin NMKY:n hallinto keskittyy saavuttamaan parempaa synergiaa kon-

sernitasolla, turvaamaan ja lisäämään toiminnan resursseja sekä tukemaan toimialoja erityisesti vies-

tinnän ja henkilöstötyön osalta. Lisäksi kehitetään Helsingin NMKY toiminnan arviointikäytäntöjä 

sekä lisätään vastuullisuus -näkökulmaa työtapoihin ja toiminnasta viestimiseen.   

  

1.1 TALOUS JA TIETOTEKNIIKKA  
 

Yhdistyksen taloudesta ja tietotekniikasta vastaa talousjohtaja. Taloushallinnon rutiinit on ulkois-

tettu Accountor Oy:lle, joka on Pohjois-Euroopan johtava taloushallintopalveluja tarjoava yritys. Ac-

countor Oy hoitaa kirjanpidon tilinpäätöksineen, palkanlaskennan, myynti- ja ostolaskutuksen sekä 

reskontrat. Yhdistyksen taloushallinto muodostuu sisäisestä ja ulkoisesta laskennasta. Ulkoisen las-

kennan tärkein tehtävä on varmistaa, että yhdistys noudattaa kulloinkin voimassa olevia lakeja ja 

säädöksiä. Sisäinen laskenta tuottaa informaatiota, jota käytetään talouden ja toiminnan suunnitte-

lussa ja seurannassa. Toiminnan suunnittelun ja seurannan avulla varmistetaan rahoitusasema sekä 

likviditeetin riittävyys. Lyhyen aikavälin suunnittelu muodostuu suurimmaksi osaksi likviditeetin hal-

linnasta. Pitkän aikavälin suunnittelua tehdään pääasiassa vuosittaisen talousarvion laatimisessa. Ta-

lousarviota seurataan toteumaa vasten talousjohtajan ja toiminnoista vastaavien toimesta Accuna-

raportointi-, budjetointi ja ennustejärjestelmällä reaaliaikaisesti.  

Vuonna 2021 keskitytään edelleen maksimaalisesti hyödyntämään digitalisaatiota ja toistetta-

vuutta talouden prosesseissa toiminnan volyymien voimakkaasti kasvaessa. Olemme ottaneet My-

Club -järjestelmän käyttöön urheilutoiminnoissa ja iltapäiväkerhoissa. Laajennamme järjestelmän 
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myös leiritoimintaan vuonna 2021.  MyClubin avulla tehostamme ja hallinnoimme jäsenrekisteriä, 

laskutusta, tapahtumailmoittautumisia ja sekä jäsen- että asiakasviestintää.   

Helsingin NMKY -konsernissa siirryttiin 1.12.2019 Tuki-Säätiömalliin, jolloin yhdistys lahjoitti kiin-

teistö- ja osakeomaisuutensa Tuki-Säätiölle ja samalla luopui näin sijoitustuotoistaan. Tuki-Säätiön 

taloudellinen tuki varmistaa yhdistyksen likviditeetin jatkossa.   

 

1.1.1 HANNO MÖTTÖLÄN RAHASTO 
 

Helsingin NMKY:n Hanno Möttölän rahasto jakaa vuosittain avustuksia lasten ja nuorten toimintaan. 

Rahaston tarkoituksena on tukea Helsingin NMKY:n toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten 

harrastustoimintaa sosiaalisin ja taloudellisin perustein sekä jakaa apurahoja potentiaaliin ja lahjak-

kuuteen perustuen. Keskeisiä varainhankinta muotoja ovat vuosittain järjestettävä Helsinki YMCA 

Golf Challenge ja kahden vuoden välein järjestettävä Hanno Möttölän gaala, joka on tarkoitus järjes-

tää vuoden 2021 syyskaudella.  

 

1.2 HENKILÖSTÖ 
 

Helsingin NMKY:n suurin resurssi ja voimavara on motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstö-

hallinnon tehtävänä on huolehtia henkilöstön asioista rekrytoinnista työsuhteen päättämiseen asti. 

Helsingin NMKY:n henkilöstörakenne ja sen osaaminen on hyvin monipuolinen. Henkilöstöön kuuluu 

kaiken ikäisiä, uransa alkuvaiheilla olevia oppisopimusopiskelijoita, rautaisia ammattilaisia sekä vah-

vaa asiantuntijaosaamista omaavia erityisosaajia. Osaamista Helsingin NMKY:ssä on kasvatuksen ja 

ohjauksen lisäksi monilta eri aloilta. Helsingin NMKY on monikulttuurinen ja kansainvälinen työyh-

teisö, joka tarjoaa mahdollisuuden tutustua suomalaiseen työelämään, tulla osaksi NMKY yhteisöä ja 

hyödyntää omaa osaamistaan ilman ennakkoluuloja. 

Toimintavuonna 2021 panostetaan prosessien selkiyttämiseen ja vahvistetaan edelleen yhteneviä 

henkilöstökäytänteitä. Syksyllä 2020 alkanut yhteistyö työntekijäkokemuksia mittaavan Great Place 

to Workin kanssa jatkuu. Saadun tunnustuksen vaalimisen lisäksi vuonna 2021 hyödynnetään saatuja 

tutkimustuloksia koulutusten ja muun toiminnan suunnittelussa. Vuoden aikana toteutetaan myös 

seurantatutkimus. 

Yhteistyötä työntekijöiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi tehdään myös työeläkekumppani Elon ja työ-

terveyskumppani Mehiläisen kanssa. Vuonna 2021 Helsingin NMKY haluaa edelleen olla hyvä työan-

taja ja merkityksellinen yhteisö työntekijöilleen. Työhyvinvointia edistetään mm. koko henkilöstön 

yhteisillä virkistys- ja koulutustapahtumilla sekä erilaisilla liikuntamahdollisuuksilla. Henkilöstöllä on 

käytössään vuosittainen liikunta- ja kulttuurisaldo.  

 

1.3 VIESTINTÄ  
 

Helsingin NMKY:n toimintavuoden 2021 viestinnän tavoitteet pohjautuvat Helsingin NMKY:n strate-
giaan 2021-2025, jossa viestinnän kirkastaminen ja yhtenäistäminen on nostettu yhdeksi kolmesta 
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ydinprosessista. Vuonna 2020 aloitettu prosessi brändin kirkastamiseksi ja visuaalisen ilmeen yhte-
näistämiseksi vakiinnutetaan luontevaksi osaksi kaikissa Helsingin NMKY:n toimialoilla ja toimin-
noissa. Viestintää johdetaan strategisesti ja operatiivisesti aktiivisesti, jotta laaja-alainen toiminta 
saadaan pidettyä viestinnällisesti yhtenäisenä ja sovittujen periaatteiden mukaisena. Viestinnän stra-
tegisista asioista vastaa vuonna 2020 palkattu viestintäpäällikkö, mutta viestintää toteutetaan edel-
leen operatiivisesti toimiala- ja toimintokohtaisesti.  Toimialoja ja toimijoita kannustetaan edel-
leen aktiiviseen viestintään. Viestinnässä noudatetaan kaikilla tasoilla yhteisiä sovittuja periaatteita, 
linjauksia ja visuaalista ilmettä, joita on kerrottu brändikirjassa (julkaistu joulukuu 2020) sekä viestin-
täohjeessa, joka julkaistaan tammikuussa 2021.  

Joulukuussa 2020 julkaistu Helsingin NMKY:n brändikirja linjaa koko organisaation visuaalista viestin-
tää ja tarjoaa työvälineet sen toteuttamiseen. Yhtenäinen ja tunnistettava ilme auttaa henkilöstöä, 
toiminnassa mukana olevia, eri sidosryhmiä ja lopulta kaikkia helsinkiläisiä tunnistamaan Helsingin 
NMKY:n erilaisia palveluja ja mieltämään laaja-alaisen toiminnan yhdeksi kokonaisuudeksi. Oh-
jeisto määrittelee logojen ja tunnusten värit ja käytön sekä typografian ja eri elementtien keskinäi-
set suhteet. Lisäksi ohjeisto antaa esimerkkejä ilmeen sovelluksista. Brändikirja on keskeinen tekijä 
uuden strategian viestintään liittyvän ydinprosessin toteuttamiselle toimintavuonna 2021.  

Jäsenistölle ja toimintaan osallistuville suunnataan viestintää edelleen mm. uutiskirjeen, Facebookin, 
Instagramin, Twitterin, www-sivuston ja verkostotyön kautta. Jokainen jäseniä ja osallistujia koh-
taava työntekijä on avainasemassa korostamaan yhteistä viestiä. Helsingin NMKY osallistuu muuta-
maan sosiaalisen median kampanjaan vuodessa, jotka päätetään yhteisesti vuoden ensimmäisessä 
henkilöstötapaamisessa. Kampanjoiden teemoissa korostuu yhteisöllisyys, kokonaisvaltainen hyvin-
vointi, osallisuus ja yhdenvertaisuus. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään sisällöntuotannossa eri 
toimialojen ja toimintojen tasavertaiseen ja yhtenäiseen näkyvyyteen. Lisäksi Helsingin NMKY edistää 
osaltaan Suomen YMCA:n liiton strategiasta nousevan NMKY:n näkyvyyden ja tunnettuuden lisää-
mistä. Valtakunnallista yhteistä viestinnän työtä tehdään osana YMCA:n liiton viestinnän työryhmää, 
jossa Helsingin NMKY on mukana.   

Toimintavuonna 2021 keskitytään myös sisäisen viestinnän parantamiseen. Viestintä̈ on osa kaikkea 
Helsingin NMKY:n toimintaa ja päätöksentekoa. Viestintä läpileikkaavana asiana tarkoittaa sitä, että 
viestintä on otettava jo lähtökohtaisesti huomioon, kun asioita suunnitellaan, tehdään ja saate-
taan päätökseen. Tarkoituksena ei ole kertoa vain lopputuloksista, vaan avoimesti kertoa kaikesta 
aloitettavista ja meneillään olevista asioista, esimerkkinä Namika Areena ja toiminnan kasvu. Toimin-
tavuonna 2021 myös sisäinen viestintä vakiinnutetaan koko Helsingin NMKY:n yhteiseksi asiaksi si-
ten, että kaikkien työntekijöiden vastuulla on miettiä myös viestintää omaa työtään tehdessään.   

    

1.4 ARVIOINTI 
 

Helsingin NMKY:ssä arviointi on väline seurata toiminnan toteutumista, kehitystarpeita ja osoittaa 
toiminnan vaikuttavuutta. Arviointi on nivottu osaksi toiminnan suunnittelua. Toimintasuunnitel-
maan kirjataan vuosittain toimialakohtaiset tavoitteet, arviointikriteerit ja -käytännöt. Helsingin 
NMKY:n toiminnan rahoitus muodostuu suurelta osin julkisista avustuksista, joiden rahoittajat mää-
rittelevät osaltaan toiminnan arviointia. Arviointitieto on sekä määrällistä (talous, osallistujamäärät 
jne.) että laadullista (asiakaskyselyt, toiminnan vaikutusten havainnointi). Vuonna 2021 kehitetään 
Helsingin NMKY:n toiminnan arviointia kokonaisuutena. Tätä varten kartoitetaan erilaisia arviointi-
menetelmiä- ja työkaluja, jotka palvelisivat toimintamme arviointia ja vaikuttavuuden esille tuomista. 
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Kirjallista palautetta kerätään vuosittain asiakaskyselynä yhteistyökumppaneilta, jäseniltä, toimin-
taan osallistuvilta sekä heidän huoltajiltaan. Asiakaskyselyn tuloksia hyödynnetään arvioinnissa ja sen 
keskeisimmät tulokset esitetään perinteisesti yhdistyksen Vuosikertomuksessa.  

 

Vuoden 2021 tavoitteiden ja toiminnan arviointi tapahtuu muun muassa seuraavien arviointikritee-
rien avulla: 

• Toimintaan osallistujien määrä (seuranta ja vertaaminen vuoden 2021 tavoitteisiin 
sekä edellisiin vuosiin) 

• Sitoutuminen toimintaan – Kuinka paljon samoja henkilöitä osallistuu toimintaan? Si-
toutuminen vastuutehtäviin? 

• Onko toiminnalla tuotettu apua, tukea, helpotusta tai mielihyvää osallistujan elä-
mässä? Asiakkaiden ja harrastajien palaute. Toiminnan kautta mm. koulutukseen, työ-
elämään tai muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan sijoittuneiden määrä.  

• Hyvinvoiva, motivoitunut ja sitoutunut työyhteisö: henkilöstöpalaute, asiakkaiden ja 
yhteistyökumppaneiden palaute henkilöstöstä, mm. vaihtuvuuden ja sairauspoissaolo-
jen seuranta. 

• Toiminta on vastannut tarpeisiin – asiakaspalaute, asiakasmäärät, kyky tavoittaa toi-
minnan kannalta keskeinen kohderyhmä. 

• Julkisten rahoitusten toteutuminen – tavoite on noin 10% kasvu verrattuna vuoteen 
2020. 

• Toiminnan kustannusvaikuttavuus - Toiminnalla voidaan osoittaa olevan yhteiskunnan 
resursseja säästävä vaikutus.  
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1.5 HELSINGIN NMKY RY:N TALOUSSUUNNITELMA 
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2 URHEILU  
 

Urheilu -toimiala on keskittynyt pääasiassa kahteen lajiin: koripalloon ja kamppailuun. Kamppailu-

toiminnan alla pyörii taekwondon lajitoiminta sekä kuntonyrkkeilyryhmät. Tämän lisäksi Urheilu -

toimialalla on tarjolla aikuisille kuntoklubitoimintaa ja alle kouluikäisille liikuntaleikkiryhmiä. Liikun-

taa itsessään käytetään kohtaamisen välineenä ja toiminnan sisältönä useissa Helsingin NMKY:n eri 

toiminnoissa kuten kerhoissa ja kohtaamispaikoissa. 

Helsingin NMKY:ssä panostetaan juniorivalmentamiseen, tämä näkyy molemmissa lajitoiminnoissa 

sekä harrastajamäärän kasvuna että kilpailullisena menestyksenä. Joulukuussa 2017 Helsingin 

NMKY oli ensimmäinen Suomalainen koripalloseura, joka ylitti 1000. lisenssimäärän rajan.  Lisens-

sipelaajia on vuodelle 2021 siirtyessä yli 1200, joka tekee Helsingin NMKY:stä Suomen suurimman 

koripalloseuran. Helsingin NMKY:stä osallistutaan valtakunnallisiin ja alueellisiin sarjoihin reilulla 

60 joukkueella, nuorimmat ovat 7-vuotiaiden joukkueet. Päätoimisia työntekijöitä on koripallossa 

13 henkilöä, joista osa työskentelee osaksi myös muilla toimialoilla, henkilötyövuosia koripallossa 

on kymmenen. Näiden lisäksi Namikassa on 50 oman toimen ohella toimivia valmentajia. 

Taekwondossa ja kuntonyrkkeilyssä on yli 400 harrastajaa, joista suurin osa taekwondon parissa, 

mikä tekee Helsingin NMKY:n taekwondotoiminnasta yhden Suomen suurimmista. Kamppailutoi-

minnassa työskentelee kaksi kokopäiväistä ja neljä osa-aikaista työntekijää, useampi tuntiohjaaja 

sekä vapaaehtoisia nuoria ja aikuisia taekwondon apuohjaajina. Taekwondo ja kuntonyrkkeily ovat 

molemmat matalankynnyksen toimintaa, jossa harrastuksen voi aloittaa eri-ikäisenä ilman aiem-

paa kokemusta tai kuntopohjaa. 

Helsingin NMKY:n Urheilun toimialan rahoitus koostuu Helsingin kaupungin toiminta- ja vuokra-

avustuksista, leiriavustuksista sekä yhteistyökumppaneiden tuista sekä kausi- ja osallistumismak-

suista. Lisäksi toimintaa ja yksittäisiä urheilijoita on tukenut Helsingin NMKY:n Hanno Möttölän ra-

hasto.  

 

STRATEGISIIN PAINOPISTEALUESIIN VASTAAMINEN TOIMIALALLA: 

 

1. ARVOKKAANA – Autamme löytämään omat vahvuudet ja potentiaalin – luomme mahdol-

lisuuksia kehittyä.  

Helsingin NMKY:n urheilussa panostetaan harrastajarekrytointiin. Namikassa jokainen harrastaja 

löytää itselleen hyvän ja kehittävän ryhmän. Suuret harrastajamäärät mahdollistavat jokaiselle yk-

silölle sopivan kilpailullisen haasteen. Namikassa on useita harjoitus-, peli- ja kisaryhmiä, jotka ovat 

rakennettu taito- ja motivaatiotason pohjalta.  

 

2. OSANA - Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia osallisuuteen. 

Urheilu-toimialan harrastajille markkinoidaan myös muuta Helsingin NMKY:n toimintaa, johon liit-

tyä.  Moni HNMKY:n koripallo-/kamppailuvalmentaja on entinen Namikajunnu. Lisäksi harrastajat 

ovat siirtyneet tuomareiksi, otteluiden toimitsijoiksi, kuuluttajiksi, tilastoijiksi ja niin edelleen. Näitä 
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mahdollisuuksia tuodaan harrastajien tietoon säännöllisesti, jolloin heidän on helpompi löytää har-

rastuksen parista myös muita tehtäviä urheilun lisäksi. 

 

3. YHTEISÖÄ - Tarjoamme merkitystä tuottavan yhteisön. 

Urheilu -toimialan kaikissa toiminnossa korostuu joukkueessa ja ryhmässä oleminen ja toimiminen. 

Koripallossa automaattisesti, kun kyseessä on joukkuelaji. Koripallossa lajina on erittäin oleellista, 

että joukkue toimii pelillisesti ja henkisesti yhteistä tavoitetta kohti, on tavoite sitten onnistunut 

harjoitus, onnistunut turnausmatka, missä korostuu myös kentän ulkopuoliset asiat tai yksittäinen 

peli. Kamppailussa hyödynnetään paljon ryhmiä, vaikka kyseessä on yksilölaji. Yksilöt toimivat eri-

laisissa harjoitteluryhmissä ja ryhmätoimintaa on luotu myös lajiharjoittelun ulkopuolelle vahvista-

maan ryhmään kuulumisen tunnetta. Kuntoklubin lisäarvo kuntoilijalle tulee paitsi ammattitaitoi-

sesta ohjaamisesta myös yhteisöstä, jossa liikkuminen koetaan palkitsevampana. Liikkarissa yh-

teisö muodostuu jo alle kouluikäisenä ja toivottavasti siitä alkaa monella matka pitkäksi aikaa 

osaksi Namikayhteisöä. 

 

KESKEISIMMÄT MUUTOKSET JA TAVOITTEET VUONNA 2021 

Helsingin NMKY:n tavoittelee edelleen hallittua kasvua harrastajamäärissä. Helsingin NMKY mielle-

tään laadukkaaksi toimijaksi, etenkin valmentamisessa ja ohjauksessa vuosittaisen asiakaskyselyn 

mukaan. Laadukkaaseen toimintaan ja sen kehittämiseen panostetaan edelleen. Koronapande-

mian vaikutusten nähdään jatkuvan vielä vuonna 2021, joten tavoitteena on löytää kulloinkin toi-

mivat keinot pitää toiminta käynnissä. 

Vuonna 2021 Urheilu -toimiala pyrkii viemään toimintaansa entistä yhtenäisempään suuntaan 

kamppailun ja koripallon osalta etenkin varusteiden ja viestinnän osalta. Lisäksi valmentajien yhtei-

siä koulutuksia ja päätoimisten henkilöiden yhteisiä käytäntöjä tullaan vahvistamaan.  

 

TOIMIALAN SEURANTA JA ARVIOINTI  

Urheilu -toimialan arviointia tehdään toiminnoittain muun muassa seuraamalla harrastajien osallis-

tujamääriä, sitoutuneisuutta ja kehitystä ikäluokittain esimerkiksi kilpailullisen menestyksen 

kautta. Vuosittainen toteutetaan asiakaskysely, mikä kertoo, miten toiminta koetaan harrastajien 

ja heidän huoltajien keskuudessa. Arvioinnin tavoitteena on paitsi kehittää toimialan toimintaa, 

päästä myös tunnistamaan riittävän aikaisessa vaiheessa harrastamiseen liittyviä esteitä ja haas-

teita. Seurannan avulla voidaan tarvittaessa reagoida ryhmien sisäisiin muutoksiin nopeasti. 
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2.1 TOIMINTAKOHTAISET SUUNNITELMAT 
 

2.1.1 KORIPALLO 
 

Koripallotoimintaa on ollut Helsingin NMKY:ssä vuodesta 1927 lähtien. Lisenssipelaajia on yli 1200, 

joista yli 900 on junioripelaajia, noin 300 aikuisharrastajia ja aikuiskilpapelaajia on noin 30. Koripal-

lotoiminta on alueellista 12-ikävuoteen asti. Aluetoiminnassa ei muodosteta tasoryhmiä, vaan pe-

lataan alueen joukkueilla. Helsingin NMKY:n aluejoukkueita on Pakilassa, keskustassa ja Malmilla, 

Malmilla on vain poikien ryhmiä. Kun pelaajat kasvavat yläasteikäisiksi, alueet yhdistyvät ja muo-

dostetaan ensimmäiset tasoryhmät. Helsingin NMKY:n koripallo toiminta tunnetaan laadusta, josta 

osoituksena pelaajamäärien kasvu harraste- ja kilpapelaajien keskuudessa sekä säännöllinen me-

nestys junioreiden SM-sarjoissa. Helsingin NMKY on viidettä vuotta peräkkäin edustettuna kaikissa 

nuorten SM-sarjoissa. Miesten ja naisten kilpajoukkueet pelaavat toiseksi korkeimmalla sarjata-

solla, miehet 1A- divisioonassa ja naiset 1.divisioonassa.  

Koripallon jäsenmäärä on jatkanut kasvuaan, vaikka hurjien vuosien jälkeen kasvu on hieman hi-

dastunut. Pelaajamäärät kasvavat tasaisesti. Sukupuolijakauman kannalta tämä tarkoittaa kahta 

uutta poikaharrastajaa yhtä tyttöharrastajaa kohden. Koripallotoiminnan yksi tavoite onkin kehit-

tää toimintaa houkuttelevammaksi nimenomaan tytöille. Tarvitsemme lisää tyttö-/naisvalmentajia 

ja tyttöjen harjoituspaikat pitää olla paremmin saavutettavissa. Lisäksi vuonna 2021 koripallo pyrkii 

aloittamaan alle kouluikäisten toiminnan myös keskustan ja Malmin alueella.   

Koripallon toimintaympäristö Helsingissä on muuttunut viime aikoina jonkin verran, kun uusia har-

joittelupaikkoja on valmistunut, viimeisimpänä Olympiastadion. Vuonna 2021 valmistuu jälleen 

yksi uusi kenttä Helsingin NMKY:n toiminta-alueellemme, kun Urheahalli valmistuu Vallilanlaak-

soon. Uudet hallit ovat kohentaneet keskustan alueen haasteellista salivuorotilannetta. Hallit ovat 

uusia, hienoja ja yksityisiä, mikä suoraan tarkoittaa kaupungin tiloja korkeampia vuokria. Tämä luo 

taloudellista painetta urheilun toimialalle. Kuitenkin toiminnan kannalta uudet harjoittelupaikat on 

erittäin tervetullut asia.   

 

2.1.2 TAEKWONDO JA KUNTONYRKKEILY 
 

Taekwondossa harrastaa lapsia 5-vuotiaista alkaen, nuoria ja aikuisia sekä useita perheitä yhdessä. 

Kuntonyrkkeily on suunnattu aikuisille ja yli 13-vuotiaille nuorille. Taekwondoharjoituksia pidetään 

päivittäin eri ikäryhmille sekä taitotasoryhmille vyöarvon mukaisesti ja kuntonyrkkeilyä voi harras-

taa viidesti viikossa. Viikoittain pidetään myös kehitysvammaisten harrastajien soveltavan taek-

wondon ryhmä sekä seuran koripallopelaajille taekwondon oheisharjoitukset. Taekwondon oheis-

harjoitustoimintaa järjestetään lisäksi muiden seurojen jalkapallojoukkueille ja ajoittain muille yh-

teisöille.  
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Taekwondolla on vankkaa kisatoimintaa seuran kisaajien ollessa kärkisijoilla valtakunnallisissa otte-

lun liigatilastoissa ja saavuttaen mitalisijoja kotimaisissa ja pohjoismaisissa arvokisoissa sekä kan-

sainvälisissä avoimissa turnauksissa. Taekwondo tarjoaa harrastajalle mahdollisuuksia kehittyä oh-

jaajien tukemana omassa vyöarvoharjoittelussa ja halutessaan myös kisatoiminnassa tai apuohjaa-

japolulla. Toiminta mahdollistaa vuosittain usean nuoren TET- ja kesätyöpaikan sekä osa-aikatöitä 

ja lajikoulutuksia aikuisille ja nuorille. Nuorilla on mahdollista osallistua myös erilaisiin luottamus-

tehtäviin kuten sometiimin toimintaan. Toiminta tarjoaa lukuisia osallistumisen mahdollisuuksia 

sekä merkitystä tuottavan yhteisön muun muassa lasten, nuorten ja perheiden yhteisten leirien ja 

kisamatkojen, talkootoiminnan, viikoittaisen nuorten Kick´n ´chill-kerhotoiminnan ja muiden va-

paa-ajantapahtumien sekä -juhlien merkeissä.  

Vuonna 2021 on tavoitteena jatkaa sellaisten edellisen vuoden tavoitteiden parissa, joita ei voitu 

saavuttaa koronapandemian vuoksi. Näitä tavoitteita ovat harrastajamäärän kasvattaminen vähin-

tään 350 harrastajaan vuoden sisällä sekä oman harjoitussalin hankkiminen Helsingin keskustan 

alueelta, mikä mahdollistaisi paremmin lajinmukaiset ja turvalliset harjoittelupuitteet sekä toimin-

nan kasvun. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa on kuitenkin otettava huomioon mahdollinen 

koronapandemiatilanteen jatkuminen. Mikäli uuden harjoitussalin hankkiminen onnistuu, on ta-

voitteena lisäksi aloittaa kamppailutoiminnan laajentaminen ottamalla valikoimaan uusia lajeja ku-

ten esimerkiksi thainyrkkeily, nyrkkeily ja BJJ (brasilian jujutsu). Taekwondon kisatoimintaa on ta-

voitteena laajentaa perustamalla oma ottelukisaryhmä alle 12-vuotiaille sekä kehittää liikesarjaki-

satoimintaa ottelutoiminnan tasolle. Lisäksi tavoitteena on laajentaa taekwondon oheisharjoittelu-

toimintaa eri joukkuelajeille nykyisten koripallon ja jalkapallon lisäksi. 

 

2.1.3 AIKUISTEN KUNTOKLUBI 
 

Kuntoklubin kahdeksas toimintavuosi käynnistyi elokuussa 2020. Aikuisten kuntoklubi toimintaa on 

järjestetty Pakilassa jo seitsemän vuoden ajan. Kuntoklubi kokoontuu kaksi kertaa viikossa, keski-

viikkoisin Pakilan Toimintakeskuksella ja sunnuntaisin ulkona Pakilan-Paloheinän lähiympäristössä. 

Ryhmässä on mukana vajaa parikymmentä naista, joista useampi on ollut mukana kuntoklubitoi-

minnan alusta asti. Jo vuosien ajan ryhmä on täyttynyt ilman erillismainontaa. Toiminnan kanta-

vana ajatuksena on monipuolinen yhdessä liikkuminen, josta ei liikunnan iloa puutu. Jokaista tue-

taan yksilöllisissä liikunnallisissa tavoitteissaan. Osalla ryhmän jäsenistä voi tavoitteena olla esimer-

kiksi puolimaraton, polkujuoksukisat tai jopa triathlon. Toiset haluavat ainoastaan paikan treenata 

yhdessä ja josta saa arkeen jaksamista/tasapainoa.   

 

2.1.4 LIIKUNTALEIKKIKOULUT  
 

Liikuntaleikkikoulut kokoontuvat viikoittain keskiviikkoisin Helsingin NMKY:n Pakilan toimintakes-

kuksella. Ryhmiä on kaksi, toinen 3-4-vuotiaille ja toinen 5-6-vuotiaille. Jokaisessa ryhmässä on 12-
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15 lasta. Toiminnassa harjoitellaan motorisia taitoja leikkien muodossa, kokeillaan eri lajeja ja pi-

detään hauskaa yhdessä liikkuen. Ryhmät ovat olleet suosittuja ja täyttyneet aina kauden alussa. 

Vuonna 2021 liikkari-toimintaa on tarkoitus laajentaa keskustan ja Malmin alueelle.  

 

2.2 TOIMIALAKOHTAINEN TALOUSSUUNNITELMA 
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3 MUSIIKKI  
 

Helsingin NMKY:n musiikkitoiminnan tarkoituksena on tarjota monipuolista ja laadukasta musiikin 

opetusta ja -harrastustoimintaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Toiminnan tavoitteena on mahdollis-

taa musiikin opiskelu ja harrastaminen pitkäjänteisesti ja päämäärätietoisesti sekä kehittää oppi-

laan musiikillisia taitoja varhaislapsuudesta alkaen sekä antaa valmiuksia elinikäiseen musiikin har-

rastamiseen. 

Musiikkiopiston alaisuuteen kuuluvat myös musiikkileikkikouluryhmät ja musiikkikerhot. Orkesteri-

toimintamme tarjoaa aikuisille instrumenttien soittajille mahdollisuuden tavoitteelliseen, tasok-

kaasti johdettuun ja säännöllistä konserttitoimintaa sisältävään harrastamiseen. Skattan suloiset -

lauluryhmän toiminta on suunnattu kaikille ryhmä- ja stemmalaulusta sekä esiintymisistä kiinnos-

tuneille naisille. 

 

STRATEGISIIN PAINOPISTEALUESIIN VASTAAMINEN TOIMIALALLA: 

 

1. ARVOKKAANA – Autamme löytämään omat vahvuudet ja potentiaalin – luomme mahdol-

lisuuksia kehittyä.  

Toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan ja arvostetaan yksilöllisiä ominaisuuksia 

ja kykyjä. Vahvistetaan osallistujien itsetuntoa musiikillisten haasteiden ja onnistumisten avulla. 

Toiminnan tavoitteena on myös musiikin harrastamiseen kannustaminen ja motivoiminen. 

 

2. OSANA - Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia osallisuuteen. 

Tarjotaan erilaisia tapoja ja malleja musiikin harrastamiseen: yksilöopetus, yhteismusisointi, luok-

katunnit, konsertit ja muut musiikilliset produktiot, joihin harrastajat voivat osallistua omien kyky-

jen, motivaation ja mahdollisuuksien mukaan. Annamme osallistujille tietoa Helsingin NMKY:n 

muista toimialoista sekä niiden tarjoamista harrastus- ja osallistumismahdollisuuksista. 

 

3. YHTEISÖÄ - Tarjoamme merkitystä tuottavan yhteisön. 

Musiikin monipuolinen ryhmätoiminta vahvistaa yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Se 

kehittää osallistujien aktiivisuutta ja vuorovaikutusta. Teemme yhteistyötä muiden musiikkioppilai-

tosten ja seurakuntien kanssa. 
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KESKEISIMMÄT MUUTOKSET JA TAVOITTEET VUONNA 2021 

Tulevan vuoden toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen heijastuu epävarmuus siitä, miten 

pandemia jatkossa vaikuttaa harrastajamääriin ja toiminnan toteuttamisen mahdollisuuksiin. Ylei-

sen taloustilanteen vaikeutumisen vuoksi on myös epävarmaa, mikä on jatkossa avustusten taso ja 

harrastajien maksukyky.  

Vuonna 2021 Musiikki -toimialan tavoitteena on edelleen tarjota ammattitaitoisesti suunniteltua ja 

toteutettua eri-ikäisille harrastajille suunnattua musiikkitoimintaa vallitsevien resurssien puit-

teissa. Musiikkiopiston toiminnassa huomioidaan laajan oppimäärän mukaiset vaatimukset. Luku-

kausimaksut pyritään säilyttämään entisellään. Musiikkiopiston tavoitteena on harrastajamäärän 

nostaminen ainakin koronaepidemiaa edeltävälle tasolle tilarajoitukset huomioon ottaen. Toimen-

piteinä ovat mainostaminen eri foorumeissa, opettajien tekemät instrumenttiesittelyt lähikou-

luissa ja iltapäiväkerhossa. Sinfoniaorkesterin tavoitteena on pandemian helpotettua palata nor-

maaliin sinfoniaorkesterin laajuuteen takaisin (mm. puhaltajien palaaminen toimintaan). Skattan 

suloisten -lauluryhmän tavoitteena on vahvistaa jäsentensä laulutaidon kehittymistä, esiintymisten 

määrää ja lisätä ohjelmiston laulullista monipuolisuutta. 

Osana Helsingin NMKY:n strategisia painopisteitä ja ydinprosesseja Musiikki -toimialalla kehitetään 

viestintää lisäämällä musiikkiopiston ja musiikkileikkikoulun viestintää sosiaalisessa mediassa. Li-

säksi tapahtumatoiminnan kuten konserttien ja oppilasiltojen saavutettavuutta lisätään strii-

mausta hyödyntäen. Vuonna 2021 tavoitteena on lisätä luokkatuntien, oppilasiltojen ja muiden 

pienimuotoisten esiintymistilaisuuksien järjestämistä. 

 

TOIMIALAN SEURANTA JA ARVIOINTI 

Musiikkiopistolinjan oppilaiden kehittymistä seurataan ja arvioidaan lukuvuoden alussa kirjatta-

valla (oppilas ja opettaja yhdessä) tavoitelomakkeella. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan yh-

dessä kevään lopulla. Tämä arviointimenetelmä pyritään saamaan käyttöön myös soveltuvalta 

osalta avoimen linjan oppilaille. Vuotuisessa Helsingin NMKY:n sähköisessä asiakaskyselyssä musii-

kin kaikkien toimintojen jäsenillä ja huoltajilla on mahdollisuus antaa toiminnastamme palautetta 

ja kehitysajatuksia. 

 

3.1 TOIMINTAKOHTAISET SUUNNITELMAT 

 

3.1.1 MUSIIKKIOPISTO 

  

Helsingin NMKY:n musiikkiopiston toiminnan tarkoituksena on tarjota laajan oppimäärän mukaista 

musiikin perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Opetuksen tavoitteena on mahdollistaa musii-

kin opiskelu pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja tasolta toiselle edeten. Opetus sisältää musiikin 

varhaiskasvatuksen, instrumenttien, laulun, musiikin perusteiden, syventävien teoria-aineiden 
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sekä sävellyksen ja improvisoinnin opetuksen. Opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan musiikil-

lisia taitoja varhaislapsuudesta alkaen sekä antaa valmiuksia elinikäiseen musiikin harrastamiseen 

ja musiikin ammattiopintoihin. 

Musiikkiopistossamme on kaksi rinnakkaista opintolinjaa, musiikkiopistolinja ja avoin linja. Opisto-

linjalle päästäkseen on läpäistävä keväisin järjestettävä pääsykoe, jossa testataan yleistä musikaali-

suutta ja omaksumis- sekä kehityskykyä. Opistolinjalla oppilaan tulisi kyetä ainakin laajan oppimää-

rän perusopintojen tavoitteiden saavuttamiseen. Linjalla sovelletaan 30 vuoden yläikärajaa. Avoi-

melle linjalle pääsemiseksi ei ole ikä- eikä tasokriteereitä. Linjan oppilaita kannustetaan teoriaopin-

toihin sekä tasosoittojen suorittamiseen.  

 

3.1.2 SINFONIAORKESTERI 

 

Orkesterimme tarjoaa orkesterisoitinten harrastajille viikoittaista toimintaa klassisen musiikin kes-

keisiä teoksia harjoituttaen ja 4 vuosittaista konserttia järjestäen. Toiminta rahoitetaan soittajien 

vapaaehtoisilla kausimaksuilla sekä Helsingin NMKY:n tuella. Orkesterin toiminta tarjoaa soittajille 

mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen ja kehittämiseen yhteissoiton avulla. 

Pandemian takia orkesteri toiminta on ollut normaalia rajoitetumpaa. Seuraavan vuoden tavoit-

teena on nykytoiminnan palauttaminen kamariorkesteritoiminnasta takaisin sinfoniaorkesteritoi-

mintaan (kaikki entiset orkesterisoittimet mukaan toimintaan). Tällöin mahdollistuu jälleen laajem-

pien orkesteriteosten harjoituttaminen ja esittäminen. 

 

3.1.3 SKATTAN SULOISET -LAULURYHMÄ 

 

Skattan suloiset on kerran viikossa kokoontuva kaikille avoin naisten lauluryhmä, joka on omakus-

tanteinen. Toiminnan keskiössä on tavoitteellinen yhteismusisointi ja yhdessä esiintyminen. Laulu-

ryhmän lähtökohtana on tarjota matalan kynnyksen toimintaa ryhmälaulusta kiinnostuneille eri-

ikäisille naisille. Toiminnassa korostuvat yhteisöllisyys sekä omien kykyjen löytämiseen ja kehittä-

miseen rohkaiseminen. 

Jäsenistön määrä on noussut 15. Seuraavan vuoden tavoitteena on stemmalaulun määrän lisäämi-

nen, esiintymisten monipuolistaminen ja määrällinen kasvattaminen sekä ohjelmiston vaativuuden 

kehittäminen. 
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3.2 TOIMIALAKOHTAINEN TALOSSUUNNITELMA 
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4 RYHMÄ- JA KOHTAAMISTOIMINTA  
 

Ryhmä- ja kohtaamistoiminta on 1.10.2020 alkanut toimialakokonaisuus, joka pitää sisällään moni-

puolisen, matalankynnyksen kertotoiminnan, partiotoiminnan, namikalaisen nuorisotyön toiminta-

kokonaisuudet kuten rippikoulut, ROK-koulutuksen ja YMCA-clubin. Toimialan toimintoihin kuulu-

vat lisäksi inkluusioperiaatteella toimiva Yökoripallo -toiminta, kohtaamispaikkatoiminta Puisto-

lassa ja Malmilla sekä laaja leiritoiminnan kokonaisuus.  

Lapset ja nuoret ovat toimialan keskiössä. Toiminnat rakentuvat tukemaan yhdistyksen tulevaa 

strategiaa. Ryhmä- ja kohtaamistoiminnassa päästään jalkauttamaan yhdistyksen arvoja. Meille on 

tärkeää, että lapset ja nuoret tulevat nähdyksi ja kuulluksi. Toiminnassa kohtaamme lapset yksi-

löinä, joiden tarpeet tulee tunnistaa. Tällä kokemuksella osallistuja kokee myös tulleensa hyväksy-

tyksi, ja osaksi yhteisöä, johon pystyy myös vaikuttamaan.  

Ryhmä- ja kohtaamistoimintojen rahoitus muodostuu mm. Helsingin kaupungin, Aluehallintoviras-

ton, Helsingin NMKY:n sekä STEA:n mahdollistamasta toiminnasta. 

 

STRATEGISTEN PAINOPISTEALUEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALALLA: 

 

1. ARVOKKAANA – Autamme löytämään omat vahvuudet ja potentiaalin – luomme mahdol-

lisuuksia kehittyä.  

Lapsi ja nuori saa monipuolisia kokemuksia, ja löytää omia vahvuuksia. Lapselle ja nuorelle tarjou-

tuu turvallinen ja selkeä polku kehittää itseään sekä olla osa namikalaista yhteisöä. 

 

2. OSANA - Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia osallisuuteen. 

Osallisuuden kokeminen syntyy hyväksynnästä sekä oman vaikuttamisen kokemuksesta. Toimin-

noissa lapset ja nuoret osallistuvat toimintaan osallistujina, vertaisohjaajina sekä kehittäjänä. 

 

3. YHTEISÖÄ - Tarjoamme merkitystä tuottavan yhteisön. 

Tarjoamme lapselle ja nuorelle positiivisen kokemuksen toimialan toiminnoissa yhteisöstä ja yhtei-

söllisyydestä. Yhteisöllisyyden kokemus mm. syntyy edellisistä kohdista. Namika-polku voi olla lyhyt 

tai pitkä yksilön omista tarpeista ja halusta riippuen. Vaikka polulta lähteekin, on syntynyt kokemus 

siitä, että sille voi palata ja että on tervetullut.  
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KESKEISIMMÄT MUUTOKSET JA TAVOITTEET VUONNA 2021 

Toimialan rahoituksesta valtaosa tulee ulkopuolisista avustuksista. Vuoden 2021 tavoitteena onkin 

saada yhdistyksen strategiaa tukevia uusia toiminta-avustuksia toimialalle.  Hyvänä mahdollisuu-

tena tässä nähdään tuleva Islannin/Suomen/Helsingin malli. Mallin tarkoituksena on taata laadu-

kasta ja maksutonta harrastustoimintaa lapsille ja nuorille. Tavoitteena on tarvelähtöisesti kuulla 

lasten ja nuorten toiveet, ja kuntakohtaisesti löytää tähän haasteeseen toimivia harrastustoimin-

nan malleja. Kyse on pilotoinnista, johon OKM tulee ohjaamaan tulevina vuosina merkittäviä rahoi-

tuksia. Toiminnan mukaan pääsy riippuu kaupungin toimista.  

Toisena toimialan tavoitteena on lisätä ja kehittää Helsingin NMKY:n eri toimialojen ja toimintojen 

välistä yhteistyötä yhä laadukkaammaksi, tehokkaammaksi ja suunnitelmallisemmaksi. Tämä liittyy 

erityisesti leiritoimintaan, joka läpi leikkaa koko yhdistyksen toimintaa. Kolmantena tavoitteena on 

kehittää toimialan arviointikäytänteitä, jotka palvelevat sekä osallistujia, Helsingin NMKY:tä sekä 

rahoittajia. Haasteena on ollut löytää useampaan toimintaan soveltuvat ja vertailukelpoiset mitta-

rit. 

 

TOIMIALAN SEURANTA JA ARVIOINTI 

Arviointi on jatkuvaa. Toiminnoista tehdään vuosittain yhdistyksen yhteinen sähköinen palauteky-

sely, joka on suunnattu osallistujille, huoltajille, jäsenistölle sekä yhteistyökumppaneille. Tämän 

lisäksi toiminnot toteuttavat omia palautekyselyitä sekä arviointimenetelmiä, jotka palvelut kysei-

sen toiminnan kehittämisessä. Esimerkiksi Yökoripallo -toiminnassa on sovellettu ARTSI itsearvioin-

timallia ja leirien osalta kysytään erikseen palautekyselyt niin osallistujilta, vapaaehtoisilta ryhmän-

ohjaajilta kuin työntekijöiltä. Toimintokohtaisesti palautetta kerätään toiminnan alkaessa sekä 

päättyessä, jolloin toiminnan sisältöä voidaan kehittää osallistujien tarpeen ja kiinnostuksen mu-

kaan. Palautekyselyitä toteutetaan sähköisesti, paperilla sekä non-formaalein menetelmin. Esimer-

kiksi lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä on tärkeää soveltaa palautteenantoa tarvittaessa 

toiminnalliseen suuntaan (esim. janatyöskentely, mielipiteen osoittaminen peukuilla). Lisäksi sosi-

aalinen media mahdollistaa palautteen keräämisen ja tätä on hyödynnetty monessa Helsingin 

NMKY:n toiminnassa erityisesti nuorten osalta.   

Suuri osa toiminnoista on arvioitavissa myös osallistujamäärien mukaan. Tämän pohjalta toimin-

nassa mukana olevat työntekijät ja vapaaehtoiset reagoivat (esim. vähäinen osallistujamäärä -> 

markkinointi, ajankohdan muutos jne). Yhtenä nuorten osallistumisen mittarina on osallistujan si-

toutuminen yhdistyksen toimintaan useamman vuoden ajaksi. Tämän lisäksi toimintokohtaisissa 

tiimeissä ja itse toiminnan kautta pystytään antamaan palautetta ja kehitysehdotuksia, joiden 

kautta kaikilla työyhteisössä ja toimintaan osallistuvilla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan toi-

minnan kehittämiseen.  

 

 



   
 

13 
 
 

4.1 TOIMINTOKOHTAISET SUUNNITELMAT 
 

4.1.1 KERHOT 
 

Helsingin NMKY:n kerhojen sekä avointen liikuntavuorojen tarkoituksena on tarjota lapsille ja nuo-

rille turvallinen, maksuton harrastus sekä paikka olla ja toimia arki-iltapäivisin ja -iltaisin. Toimintaa 

rahoittaa Helsingin kaupunki sekä Etelä-Suomen Aluehallintovirasto. Kaikille avoin ja maksuton 

kerhotoiminta on laadukasta ja toimintaan on mielekästä tulla mukaan. Jokaisessa kerhossa on 1-2 

tuttua ja turvallista ohjaajaa, jotka lapsi tai nuori voi kohdata viikoittain. Helsingin NMKY:n kerho-

ohjaajat sisäistävät toimintaa ohjaavat arvot ja välittävät niitä ohjaustyössään.   

Kerhovuoroja suunnitellessa panostetaan pitkäjänteisyyteen sekä ajankohtaisiin haasteisiin toimi-

malla erityisesti siellä missä tarvetta on. Tavoiteosallistujamäärät määritellään ryhmäkohtaisesti 

toteutuvien kerhojen teemojen sekä puitteiden mukaan. Toimintaa arvioidaan toteutuneiden ryh-

mien, palautekyselyiden sekä osallistujamäärien perusteella. 

Osallisuus on vahvassa osassa kerhotoimintaa; osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa kerhotoi-

minnan sisältöön ja monet kerhoryhmät ovatkin saaneet alkunsa lasten tai nuorten toiveesta 

saada säännöllistä harrastustoimintaa lähialueelleen tai ryhmälleen. Toiminnassa mukana olevat 

lapset ja nuoret voivat myös iän, kokemuksen ja koulutuksen myötä kasvaa kerhon apuohjaajiksi ja 

ohjaajiksi. 

 

4.1.2 LEIRIT 

 

Ala-asteikäisille suunnattuja päiväleirejä ja varhaisnuorten yön yli kestäviä leirejä järjestetään ym-

päri vuoden koulujen loma-aikoina. Lisäksi nuorten leirejä järjestetään pääosin viikonloppuisin ym-

päri vuoden. Suurin osa päiväleireistä pidetään osallistujille tutuissa yhdistyksen toimispisteissä, 

joissa järjestetään muulloin viikkotoimintaa. Yön yli kestävät leirit pidetään Pellin leirikeskuksessa 

Karjalohjalla. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa. Toimintaa avustaa Helsin-

gin kaupunki.  

Leirit ovat monelle perheelle tärkeä osa ja ratkaisu lomapäivien sisällöksi ja tekemiseksi. Leirien 

teemoissa ja sisällönsuunnittelussa otetaan huomioon kohderyhmää kiinnostavat viitekehykset ja 

toiminta on monipuolista sekä lasta osallistavaa. Leireillä lapset ja nuoret oppivat toimimaan eri-

laisten ihmisten kanssa, oppivat uusia taitoja ja voivat kokea yhteisöllisyyttä muiden samanhenkis-

ten osallistujien kanssa. Leiriohjaajina toimivat eri toimialojen työntekijät sekä toiminnoissa mu-

kana olevia nuoria, joille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan ensimmäisiä kesätyökokemuksia päi-

väleireiltä. Yön yli kestävillä Pellin leireillä vapaaehtoistoiminta on merkittävää; ohjaajien lisäksi lei-

reillä on mukana vastaava määrä vapaaehtoisia, koulutettuja nuoria ryhmänohjaajia. 
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Tavoitteena vuonna 2021 on tarjota leiripaikka 1600 leiriläiselle. Olemassa olevia toimivia leirikäy-

tänteitä pyritään dokumentoimaan ja jakamaan toimivien leirikäytänteiden jatkumiseksi. Toimin-

taa arvioidaan osallistujamäärien sekä erilaisten palautekyselyiden pohjalta.  

 

4.1.3 RIPPIKOULU  

 

Helsingin NMKY:n Pellin leirikeskuksessa pidettävä toiminnallinen rippikoululeiri sekä Saariselällä 

järjestettävä vaellusrippikoululeiri tarjoavat aktiivisen ja seikkailullisen vaihtoehdon rippikoulun 

suorittamiseen niille nuorille, jotka haluavat osallistua teemarippikouluun tai eivät syystä tai toi-

sesta halua mukaan oman seurakuntansa rippikoululeirille. Tavoitteena on tarjota nuorille ilmapii-

riltään turvallinen ja luotettava ryhmä, jossa jokainen uskaltaa olla oma itsensä ja tuoda ajatuk-

sensa rohkeasti esiin. Rippikoulupaikkoja on vuosittain 50 ja leiriläiset valitaan mukaan erillisen 

haun kautta. Leiriteemojen taustalla ovat yhdistyksen monipuolinen toiminta ja osaaminen sekä 

nuorten toiveet. Rippikoululeireillä rippikoululaiset pääsevät vaikuttamaan siihen, millaisia asioita 

rippikoulun aikana käsitellään ja millä tavoin. Toiminnassa hyödynnetään myös seikkailupedago-

gista oppimista. Rippikoululaisten lisäksi leireillä on mukana koulutettuja nuoria ryhmänohjaajia eli 

isosia sekä leiri-isäntä tai – emäntä.  

Rippikoulu tarjoaa luontevan väylän Helsingin NMKY:n muuhun toimintaan. Nuoria kannustetaan 

leirin jälkeen osallistumaan monipuoliseen namikalaiseen nuorten toimintaan ja löytämään sitä 

kautta mielekäs yhteisö, jossa harrastaa ja kasvaa. Yhtenä rippikoulun arviointikeinona onkin rippi-

koulun jälkeiseen nuorisotoimintaan jatkavien nuorten määrä. Lisäksi toimintaa arvioidaan ja kehi-

tetään sekä osallistujien, ryhmänohjaajien että ohjaajien palautteiden pohjalta. Mahdollisia uusia 

toimintasisältöjä ja toteutustapoja rippikouluihin kartoitetaan yhteistyössä Helsingin NMKY:n mui-

den toimintojen kanssa.  

 

4.1.4 NAMIKALAINEN NUORISOTYÖ 

 

Namikalaisella nuorisotyöllä tarkoitetaan yhdistyksen itsensä määrittelemää, yhdistyksen perin-

teitä ja perustehtävää kunnioittavaa työtä. Namikalainen nuorisotyö on portti Helsingin NMKY:n 

yhteisöön ja polku yhdistyksen vastuunkantajaksi. Toimintatavat linkittyvät luontevasti yhdistyksen 

muuhun toimintaan. Namikalainen nuorisotyö pitää sisällään monenlaista vapaa-ajantoimintaa 

sekä koulutuksia yli 12-vuotiaille. Toimintaa toteutetaan niin paikan päällä kuin digitaalisissa ympä-

ristöissäkin. Mielekäs tekeminen, yhteisö ja luotettava aikuinen ovat nuorten turvallisuuden kul-

makiviä. Kaikkea toimintaa kuvaakin vahvasti kasvun ja osallisuuden tukeminen sekä yhteisöllisyys.  

Toiminnassa on mukana varhaisnuoria ja nuoria eri toimialoilta.  

Appariklubit ovat 12- 14 –vuotiaille suunnattuja koulutuksia ja tapahtumia, joiden tarkoituksena 

on oppia uusia taitoja sekä tukea ja sitouttaa nuoria pysymään mukana toiminnassa, erityisesti 
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iässä, jolloin monet harrastukset usein päättyvät. Ryhmänohjaajakoulutukset eli ROK 1 ja 2, erilai-

set viikonloppuleirit sekä toimintapäivät on suunnattu yli 15 – vuotiaille nuorille. Toimintaan osal-

listuvat ovat 15-25 vuotiaita. Koulutuksen käytyään nuoret voivat toimia vapaaehtoisina ryhmän-

ohjaajina mm. Helsingin NMKY:n leireillä ja heille on tarjolla myös muita vastuutehtäviä namikalai-

sen nuorisotyön kentällä sekä muussa yhdistyksen toiminnassa. Koulutusten kautta on myös mah-

dollista päästä vaikuttamaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla NMKY:n toimintaan. Tavoit-

teena on lisätä entistä useamman nuoren osallistumismahdollisuuksia myös muihin yhdistyksen 

sisäisiin, kansallisiin sekä kansainvälisiin projekteihin ja tapahtumiin.  

Tavoitteena on, että mukana säännöllisessä toiminnassa on 100 yli 12-vuotiasta nuorta. Toiminnan 

arviointia toteutetaan säännöllisesti palautteiden perusteella ja merkittävimpänä arviointikritee-

rinä on nuorten sitoutuminen toimintaan, jopa useiden toimintavuosien ajan. Tämä kertoo siitä, 

että toiminta ja sen tuoma yhteisö vastaavat nuorten sen hetkisen elämäntilanteen tarpeisiin. 

 

4.1.5 PUISTOLAN ALUEELLINEN NUORISOTYÖ 

 

Toiminnan kohteena ovat 9-17-vuotiaat lapset ja nuoret Puistolan alueella. Toimintaa toteutetaan 

vahvassa yhteistyössä Puistolan peruskoulun, alueen muiden toimijoiden ja vanhempien kanssa. 

Toimintavuosi koostuu ohjatusta avoimesta ja ryhmämuotoisesta toiminnasta, palveluntuottajan 

ja yhteistyökumppaneiden järjestämistä tapahtumista sekä loma-ajantoiminnasta. Puistolassa to-

teutettavan nuorisotyön toiminta on suunniteltu vastaamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti 

alueen asukkaiden tarpeita. Toimintasuunnitelma on laadittu joustavaksi sekä mukautuvaksi, jotta 

sitä voidaan muokata vastaamaan alueen mahdollisesti muuttuviin tarpeisiin. Nuorisotalon sijainti 

Puistolan peruskoulun tiloissa mahdollistaa kokonaisvaltaisen ja monipuolisen yhteistyön alueen 

nuorten sekä lasten hyvinvoinnin tueksi. 

Helsingin NMKY:llä on sopimus Puistolan alueellisen nuorisotyön toteutuksesta 31.5.2021 saakka 

Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. Sopimus tehdään aina vuodeksi kerrallaan, mutta 

toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti. Ryhmä- ja kohtaamistoiminnan toimialan muitakin resurs-

seja kuten kerhoja ja Lähiökoutsi -toimintaa ohjataan Puistolaan, jolloin saamme toteutettua stra-

tegian mukaista toimintaa mielekkäästi. Lähiökoutsi-toimintaa hallinnoin Barreto Helsinki, Helsin-

gin NMKY on hankkeessa toiminnallisena kumppanina. Puistolan toimintaa ohjaa kaupungin nuori-

sopalveluiden kanssa tehty sopimus. Vaikka puitteet ja aukioloajat ovat määritelty sopimuksessa, 

toiminnan sisällöissä toteutetaan yhdistyksen strategiaa. 

 

4.1.6 MALMIN TOIMINNALLINEN KOHTAAMISPAIKKA 

 

Malmin toiminnallinen kohtaamispaikka tarjoaa maksutonta matalan kynnyksen toimintaa 7-16-

vuotiaille lapsille ja nuorille Malmin palloiluhallilla arki-iltapäivisin sekä koulujen loma-aikoina. Ta-
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voitteena on saada alueen lapset ja nuoret tutustumaan toisiinsa ja tarjota turvallinen harraste-

pohjainen liikuntamahdollisuus kaikille riippumatta heidän sosioekonomisesta, kulttuurisesta tai 

liikunnallisesta taustastaan. Toiminta kehittää lasten itseohjautuvuutta ja tärkeitä elämäntaitoja 

liikunnan, kädentaitojen ja kulinarismin avulla.  

Malmin toiminnallinen kohtaamispaikka tukee rasismin ja ennakkoluulojen ennaltaehkäisyssä ja 

lisää sosiaalista koheesiota alueella. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä mahdollisia konflikteja, syr-

jäytymistä ja alueellista eriarvoistumista. Tavoitteemme on saada yhtäläisesti tyttöjä ja poikia mu-

kaan harrastamaan. Toiminnalla mahdollistetaan vuosittain työharjoittelu- ja työkokeilupaikkoja 

niille aikuisopiskelijoille, joilla on kielitaitonsa takia vaikea löytää harjoittelupaikkaa. Kohtaamispai-

kan rahoitus tulee suurimmaksi osaksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimelta.  

 

4.1.7 09 SPORTS FOR SOCIAL CHANGE 

 

09 Sports for social change -toiminta tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden laadukkaaseen, yh-

denvertaiseen ja maksuttomaan harrastustoimintaan. Toiminnalla edistetään lasten sosiaalista 

vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Toimintasisällöissä on mm. mo-

nipuolista liikuntaa ja ilmaisutaitoa. Toimintaa järjestetään alueilla, joiden sosioekonominen asema 

on kaupungin tilastojen mukaan haastavimmalla neljänneksellä. Tällaisia alueita ovat esim. Pihlajis-

tossa, Kontulassa, Mellunmäessä ja Malmin peruspiirissä. Alueiden huono-osaisuus vaikuttaa eri-

tyisesti lapsiin ja nuoriin, joilla on rajalliset mahdollisuudet hakeutua harrastustoimintaan asuinalu-

een ulkopuolelle. Osallistujista noin 70% puhuu kotikielenä jotain muuta kuin suomea. Tulevana 

toimintavuotena on säännöllisiä kerhoja tulee olemaan yli 30, joissa välineenä on liikunta. Toimin-

taa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). 

 

4.1.8 YÖKORIS 

 

Yökoris on inkluusioperiaatteen mukaista toimintaa eri kulttuuritaustaisten nuorten kanssa. Toi-

minnan tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajataustaisten nuorten hyvinvointia ja osallisuutta. 

Toiminnan kehittämistä ohjaa toimintaympäristön ja nuorten tarpeet. Yökoris tarjoaa säännöllistä 

toimintaa kohderyhmälle. Yökoripallo toimintaa järjestetään paikoissa, jotka on helppo saavuttaa. 

Toiminnan vetovoimaisuus syntyy kohderyhmälle mielekkäästä toiminnasta kuten tanssista, musii-

kista ja eri liikunnan muodoista sekä rennosta yhdessä olosta. Vetovoimaisuutta lisätään myös 

mm. dj-vierailla ja oman alansa osaajien vierailuilla tapahtumissa. Noin puolet vuoden tapahtu-

mista on kesällä, jolloin nuorilla on enemmän vapaa-aikaa ja julkisia ulkoliikuntapaikkoja on käy-

tössä. 

Yökoripallo-työntekijät tuovat tapahtumiin sosiaalisen tuen elementit ja osaamisen. Avustus mah-

dollistaa myös nuorten palkkaamisen kohderyhmästä. Vuonna 2021 tavoitteena on palkata noin 60 



   
 

13 
 
 

kohderyhmän henkilöä toteuttamaan toimintaa.  Vuonna 2021 lisätään Yökoripallo- toiminnan tie-

toisuutta ja näkyvyyttä. Vahvistetaan työntekijöiden ja vapaaehtoisten osaamista radikalisoitumi-

sen ehkäisyssä. Lisäksi tavoitteena on kehittää Yökoripallo -toiminnan arviointia siten, että arvioin-

titiedon keruu edelleen huomio matalankynnyksen luonteen toiminnassa, mutta tarjoaa parem-

man kokonaiskuvan toiminnan tuloksellisuudesta ja kehittämiskohdista. 

 

4.1.9 PARTIO 

 

Helsingin NMKY toimii neljän partiolippukunnan taustayhteisönä. Lippukunnat ovat: Helsingin Sini-

set, Laajasalon Siniset, Helsingin NMKY:n Rastipartio ja Katajaiset. Lisäksi yhteistyöstä on sovittu 

Kalasatamassa toimivan Fisut ry:n kanssa. Aiemmin yhteistyötä on tehty Fisut ry:n kanssa mm. tilo-

jen käytön suhteen. Partiotoiminta tavoittaa noin 400 henkilöä, joista suurin osa on lapsia ja nuo-

ria. Jokainen lippukunta toimii alueellisesti ja kehittää toimintaansa itsenäisesti. Lippukuntien 

edustajat kuuluvat kansalliseen Y-Scouts -verkostoon, joka järjestää NMKY-lippukuntien yhteisiä 

tapahtumia ja koulutuksia. Vuonna 2021 Helsingin NMKY jatkaa toimintaansa hyvänä taustayhtei-

sönä lippukunnille sekä pyrkii lisäämään partion ja muiden toimintojen välistä yhteistyötä.  
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4.2 TOIMIALAKOHTAINEN TALOUSSUUNNITELMA 
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5 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 
 

Lapsiperheiden palvelut -toimiala on Helsingin NMKY:n kasvatustyön ytimessä. Sen kantava ajatus 
on kolmioperiaatteen toteuttaminen perheiden arkea tukien. Lapsi kohdataan yksilönä ja hänen 
kasvuaan tuetaan monen eri toimialan yhteistyönä ja kasvatuskumppanuudessa kodin kanssa. Per-
heelle tämä tarkoittaa mahdollisuutta työntekoon lasten hoidon ollessa järjestettynä, tukea arjen 
aikataulutukseen ja helpotusta loma-ajan lastenhoidon järjestelyihin.  

Lapsiperheiden palvelut -toimiala on kasvanut viime vuosina merkittävästi, kun iltapäiväkerhotoi-
mintaa on laajennettu alueille, jossa sille on ollut tarvetta. Helsingin NMKY:n strategian mukaisesti 
toimintaa kehitetään tarpeita vastaavaksi yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Lapsi-
perheiden palvelut toimialan rahoitus koostuu osallistumismaksuista ja avustuksista. Suurimmat 
avustukset toimintaan tulevat Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta ja Tun-
kelon säätiöltä.  

 

STRATEGISIIN PAINOPISTEALUESIIN VASTAAMINEN TOIMIALALLA: 

 

1. ARVOKKAANA – Autamme löytämään omat vahvuudet ja potentiaalin – luomme mahdol-

lisuuksia kehittyä.  

Meille on tärkeää, että toiminnassamme kaikki voivat tuntea olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi. 

Haluamme osoittaa lapsille, että he ovat parhaita omanlaisinaan ja ryhmässä erilaisuus on rikkaus. 

Luomme lapsille ja perheille monipuolisen ja virikkeitä sisältävän toimintaympäristön, jossa toteu-

tetaan ohjattua ja laadukasta toimintaa lapsilähtöisesti sekä perheen toiveet ja tarpeet kunnioit-

taen.  

 

2. OSANA - Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia osallisuuteen. 

Luomme lapsille ja perheille mahdollisuuksia vaikuttaa, toteuttaa ja arvioida toimintaa. Esimerkiksi 

iltapäiväkerhoissa tämä tarkoittaa lapselle aikaa vapaaseen, itseohjautuvaan leikkiin, ideoiden ja 

ajatusten kuulemista ja huomioimista sekä sitä, että lapsi on mukana käsittelemässä häntä koske-

via asioita. Tuemme identiteetin ja sosiaalisen kasvun kehittymistä. Osallistumisen kautta opitaan 

olemaan ja elämään yhdessä. 

 

3. YHTEISÖÄ - Tarjoamme merkitystä tuottavan yhteisön. 

Toiminnassamme pääsee osalliseksi ryhmään, jossa vuorovaikutus- ja ryhmätaidot vahvistuvat. 

Perhetoiminnoissa vahvistuvat myös perheen sisäiset siteet ja vuorovaikutussuhteet. Teemme yh-

teistyötä Helsingin NMKY:n muiden toimintojen kanssa, jolloin lapsilla ja perheillä on mahdollisuus 
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tutustua laajemmin NMKY-yhteisöön. Vahvistamme alueellisesti yhteisöllisyyttä tarjoamalla toi-

mintaa muiden alueellisten toimijoiden kanssa. 

 

KESKEISIMMÄT MUUTOKSET JA TAVOITTEET VUONNA 2021 

Lapsiperheiden palvelut -toimialan kokonaisvolyymin odotetaan kasvavan vuonna 2021 noin 10%. 

Toiminnan laatua kehitetään lisäämällä Helsingin NMKY:n muiden toimintojen, kuten liikunnan ja 

musiikinopetuksen tavoittamista osana aamu- ja iltapäiväkerhoa. Tavoitteena on, että Helsingin 

NMKY:n iltapäivätoiminnan brändi laadukkaana ja ammattitaitoisena toimijana vahvistuu entises-

tään ja toiminta on tasalaatuista riippumatta toimipisteestä. Henkilöstön osaamisen kehittämisen 

painopiste vuonna 2021 on monikulttuurisessa kohtaamisessa sekä erityislasten kanssa työskente-

lyssä. Lisäksi panostetaan esihenkilöiden koulutukseen sekä työntekijöiden jaksamiseen. 

 

TOIMIALAN SEURANTA JA ARVIOINTI 

Toiminnan onnistumista arvioidaan sekä tunnuslukujen toteutumisen että asiakaspalautteen poh-

jalta. Kirjallinen arviointitieto koostuu päivittäisissä kohtaamisissa tulevien palautteiden huomioi-

misesta ja kirjaamisesta sekä vuosittain toteutetusta asiakastyytyväisyys -kyselystä. Toiminnassa 

keskeisintä on arvioida, miten toiminta vastaa asiakkaiden toiveita ja tarpeita, miten heidät kohda-

taan toiminnassa. Lisäksi arvioidaan miten helposti saavutettavana ja laadukkaana toimintaa pide-

tään. Yhteistyökumppaneiden osalta arvioidaan luottamusta ja yhteistyön sujuvuutta. 

 

5.1 TOIMINTAKOHTAISET SUUNNITELMAT 
 

5.1.1 AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOT 

 

Helsingin NMKY tarjoaa iltapäiväkerhotoimintaa seitsemässä eri kaupunginosassa, kymmenessä 

toimintaryhmässä sekä aamupäiväkerhotoimintaa yhdessä toimipisteessä. ”Namikalaisessa” aamu- 

ja iltapäiväkerhotoiminnassa noudatetaan kolmioperiaatetta, joka ottaa huomioon lapsen henki-

sen, hengellisen ja fyysisen hyvinvoinnin. Helsingin NMKY:n iltapäiväkerhossa lapselle tarjotaan 

päivittäen ohjattua toimintaa ja vapaan leikin aikaa. Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan kantava aja-

tus on perheen arjen tukeminen ja kasvatuskumppanuus. Lapset ja vanhemmat osallistuvat aktiivi-

sesti toiminnan suunnitteluun erilaisten teemapäivien ja toiveviikkojen muodossa. Vanhemmille 

järjestetään lisäksi avoimien ovien päiviä ja vanhempainiltoja. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa 

toimintaan ja suunnata sitä omien kiinnostustensa mukaan. 

Ohjattua toimintaa toteutetaan yhteistyössä Helsingin NMKY:n eri toimialojen kanssa esimerkiksi 

liikunnan tai musiikin harrastaminen on mahdollista integroida osaksi iltapäiväkerhoa tai sen päät-

teeksi. Toimintavuonna 2021 ilta- ja aamupäiväkerhotoimintaa laajennetaan edistäen samalla toi-

minnan saavutettavuutta ja hyödyllisyyttä lapsen elämän muilla osa-alueilla. 
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5.1.2 PERHETOIMINTA 

 

Pakilassa NMKY on ollut tärkeä osa alueen perheiden arkea jo vuosikymmenien ajan. Toiminnan 

tavoitteena on tukea vanhempia kasvatustyössä ja auttaa jaksamaan arjessa. Perheitä kootaan 

yhteen säännöllisesti toimintoihin ja tapahtumiin. Alueen toisiin vanhempiin ja perheisiin tutus-

tuminen on järjestetyssä toiminnassa helpompaa. 

 

Touhutorstait ovat pikkulapsiperheiden tapaamispaikka. Tarjolla on aamupalaa ja vapaa mah-

dollisuus leikkiä, pelailla ja tavata muita lapsia vanhempineen tai isovanhempineen. Touhutors-

taista vauvat ja pikkulapset kasvavat aamupäiväkerhon ja iltapäiväkerhon kautta Namikan mui-

hin toimintoihin. Touhutorstaihin odotetaan osallistuvan viikoittain 30-40 perhekuntaa. 

 

Yhdessä Mannerheimin lastensuojeluliiton Pakilan yhdistyksen kanssa toteutetaan Perheperjan-

taita, joka on Touhutorstain tapaan perheen vapaata yhdessäoloa Namikan tiloissa. Tarjolla per-

jantai-iltaisin on ruoka parin euron hintaan. Perheperjantaihin odotetaan osallistuvan viikoittain 

n. 25-35 perhettä. MLL:n kanssa yhdessä toteutetaan myös vuosittain kaksi lastenvaate- ja tarvi-

kekirpputoria. Kirpputoreille odotetaan osallistuvaksi edellisvuosien tapaan n. 400 myyjää ja os-

tajaa. Vuonna 2021 kartoitetaan mahdollisuutta laajentaa perhetoimintaa vaihtoehtoisin sisäl-

löin ja/tai uusille alueille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

13 
 
 

5.2 TOIMIALAKOHTAINEN TALOUSSUUNNITELMA 
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6 NUORTEN JA AIKUISTEN PALVELUT JA KOULUTUKSET 
 

Nuorten ja aikuisten palvelut ja koulutukset (NAPK) on Helsingin NMKY:n tuorein toimiala. Toi-

mialalla vastataan ennakkoluulottomasti yhteiskuntamme tämän hetken vakaviin ongelmiin; Syr-

jäytymiseen, ulkopuolisuuteen ja eriarvoistumiseen. NAPK:n kohderyhmänä on 15-29 -vuotiaat 

nuoret, maahanmuuttajataustaiset nuoret ja aikuiset sekä koulutusten osalta ammattilaiset, jotka 

toimivat näiden kohderyhmien parissa. Nuorten ja aikuisten palvelut ja koulutukset -toimiala pitää 

sisällään seuraavia toimintakokonaisuuksia: etsivä nuorisotyö, seinätön työpaja, starttivalmennus, 

Kiintopiste -hanke, Monikulttuurinen ohjaajakoulutus, Toiminnan avulla työelämään -toiminta ja 

työllisyyden hoidon toimintoja. 

 

STRATEGISIIN PAINOPISTEALUESIIN VASTAAMINEN TOIMIALALLA: 

 

1. ARVOKKAANA – Autamme löytämään omat vahvuudet ja potentiaalin – luomme mah-

dollisuuksia kehittyä.  

Toimintamme perustuu lupaukseen, jossa asiakas on aina oikeassa paikassa. NAPK toiminnot ovat 

läsnä niiden ihmisten elämässä, joita muut palvelut eivät tavoita tai ne eivät ole riittäviä. Ammatti-

taitoisella kohtaamisella luomme asiakkaillemme uskoa omiin vahvuuksiin ja valintoihin.  Yhdessä 

asiakkaiden kanssa löydämme yksilöllisiä ratkaisuja, jotka vahvistavat hyvinvointia ja yhteiskun-

taan kiinnittymistä. 

 

2. OSANA - Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia osallisuuteen. 

NAPK:n toiminnoissa jokainen mukana oleva on osana toimintaa, ei vain osallistuja. Asiakaslähtöi-

syys ja asiakasnäkemys ovat sisällä toimialan toimintojen prosesseissa. Suurin haaste ja onnistumi-

sen kriteeri NAPK:n toiminnoille on löytää tukea tarvitsevat ihmiset, tarjota tukea oikea-aikaisesti 

ja yksilön tilannetta parhaiten edistävällä tavalla. NAPK:n toiminnoissa tuetaan kasvua osallisuu-

teen askel kerrallaan ja rinnalla kulkien. 

 

3. YHTEISÖÄ - Tarjoamme merkitystä tuottavan yhteisön. 

Toimialan erityisiä vahvuuksia ovat tietoon ja tarpeeseen perustuvat, toisiinsa limittyvät toiminnot, 

joilla ulkopuolisuuden, yksinäisyyden, osattomuuden ja syrjäytymisen kokemusta pyritään heiken-

tämään ja ennaltaehkäisemään yhteisenä rintamana. Palveluissa korostuu osallisuuden lisäksi yh-

teisöllisyys, rinnallakulkijuus sekä hyvinvoinnin ja elämänhallinnan vahvistaminen. Toimialan vah-

vuus on sen moninainen ammattitaito, vahva asiantuntijuus, innovatiivisuus sekä hyvinvoiva ja 

motivoitunut henkilöstä. Toimialalla ihminen nähdään kokonaisuutena, joka on arvokkaana osana 

yhteisöä. 
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KESKEISIMMÄT MUUTOKSET JA TAVOITTEET VUONNA 2021 

Vuodelle 2021 on haettu useita uusia avauksia mm. nuorten 2. asteelle siirtymisessä tukemiseen, 

työelämän asenteisiin vaikuttavaan tutkimushankkeeseen, liikkeen lisäämiseen palveluissa, työpa-

jatoiminnan laajentamiseen ja yksinäisten nuorten liikunnan lisäämiseen. Toimialan asiantuntijuus 

perustuu tietoon ja sille on kysyntää.  

Toimialan tavoite on Helsingin NMKY:n strategiaan perustuen innovoida uusia tapoja löytää ja 

kohdata haasteellisissa tilanteissa olevia henkilöitä. Toimiala tulee kasvamaan henkilöstön ja re-

surssien osalta vuonna 2021. Toimialalla kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön merkitykselli-

syyden ja yhteisöllisyyden kokemukseen sekä osaamisen vahvistamiseen. Toimiala viestii aktiivi-

sesti toimintansa kautta nousevista vaikutuksista ja havainnoista ja näin vahvistaa koko Helsingin 

NMKY:n asiantuntijuutta.  

 

ARVIOINTI JA SEURANTA 

Nuorten ja aikuisten palvelut ja koulutukset toimialalla seurantaa ja arviointia toteutetaan jokai-

sessa toiminnossa sen tarpeiden ja rahoittajan edellyttämällä tavalla. Määrällisinä mittareina toi-

mialan tuloksellisuutta arvioidessa käytetään osallistujalukuja ja rahoitusten toteutumista. Toi-

mialan toiminnoissa tähdätään myönteisen vaikutuksen toteutumiseen yksilön elämässä, joihin 

laadulliset mittarit vastaavat paremmin. Ihmisen toimintakyvyn kehittymistä toimialalla seurataan 

monissa toiminnoissa mm. Työterveyslaitoksen Kykyviisarilla. Lisäksi toimialalla hyödynnetään ar-

vioinnissa sosiaali- ja terveysjärjestöille kehitettyä ARTSI-arviointikokonaisuutta, joka pitää sisäl-

lään laaja-alaisen mallin itsearvioinnin toteuttamiseen sekä palautteenkeruun menetelmiä eri koh-

deryhmille. Osallisuuden ja sosiaalisen vahvistumisen kokemusta seurataan työpajan ja etsivän 

nuorisotyön toiminnassa OKM:n Sovari-mittaristolla. Vuodelle 2021 useampi toiminto on hakenut 

mukaan STEA:n arvioinnin ja seurannan kehittämisen pilottiin, jossa tavoitteena on mm. luoda ar-

vioinniltaan haasteellisiksi havaituille teemoille mittaristoja, kuten yksinäisyys ja mielen hyvin-

vointi.  

 

6.1 TOIMINTAKOHTAISET SUUNNITELMAT  
 

6.1.1 ETSIVÄ NUORISOTYÖ  
 

Helsingin NMKY:n etsivän nuorisotyön kohteena ovat pääsääntöisesti Helsingissä asuvat tai oleske-

levat 16–28-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai ovat muuten 

syrjäytymisvaarassa. Käytännössä etsivä nuorisotyö on syrjään jääneiden nuorten etsimistä ja 

nuorten kohtaamista heidän itsensä valitsemassa ympäristössä.  Tapaamiset ovat nuoren asioiden 

selvittelyä sekä eteenpäin viemistä yhdessä nuoren kanssa. Toiminta on tavoitteellista ja työn si-

sältö on nuoren omista tarpeista lähtevää. Mukana olo on nuorelle vapaaehtoista sekä maksu-

tonta.  Toimintaa rahoittaa Helsingin kaupunki hankintasopimuksen mukaisesti ainakin vuoden 

2021 loppuun saakka. 
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Helsingin NMKY:n etsivässä nuorisotyössä on aktiivisen, viikoittaisen tuen piirissä kerrallaan n. 10 

nuorta/henkilötyövuosi. Tällä hetkellä etsivää nuorisotyötä tekee kolme työntekijää. Tutkimusten 

valossa yksinäisyys on suurin yksittäinen haaste etsivän nuorisotyön asiakasnuorilla, siksi vuonna 

2021 yhteisöllistä ja ryhmätoimintaa tullaan entisestään lisäämään yksilötyön rinnalle. Tarjoamme 

nuorille mahdollisuuksia kokea kuuluvansa yhteisöön hyödyntämällä Helsingin NMKY:n vahvaa yh-

teisöllistä perinnettä ja tekemällä yhteistyötä muiden toimintojen välillä sekä ulkopuolisten kump-

paneiden kanssa. Vuonna 2021 jatkamme digitaalisen nuorisotyön kehittämistä lähityön rinnalla, 

jotta tavoittaisimme paremmin nuoria ja voisimme monipuolisemmin auttaa heitä. 

Helsingin NMKY:n etsivän nuorisotyön onnistuminen perustuu toiminnan vaikuttavuuteen. Toimin-

nan vaikuttavuutta seurataan valtakunnallisessa käytössä olevan Sovari (vaikutusmittarin) avulla ja 

asiakas tilanteita sekä kohtaamisten määrää seuraamme logbook ja enter järjestelmillä.   Vuoden 

2021 tavoitteena on saavuttaa vähintään 2020 vuoden taso asiakasmäärissä ja vaikuttavuudessa.  

Toiminnan onnistumisen edellytyksenä on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö, siksi 

vuonna 2021 jatketaan työnohjausta ja kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön osaamisen ke-

hittämiseen ja jaksamisen tukemiseen.  

 

6.1.2 TYÖPAJAT 
 

Työpajan kohderyhmään kuuluvat 17-29 -vuotiaat nuoret pääkaupunkiseudulla, jotka ovat koulu-

tuksen ja työelämän ulkopuolella. Toiminnan tavoitteena on kehittää nuoren valmiuksia hakeutua 

koulutukseen ja työelämään sekä vahvistaa nuoren elämänhallintataitoja. Helsingin NMKY:n työ-

pajat pitävät sisällään starttivalmennuksen sekä seinättömän nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointialo-

jen työpajan. Työpajajakso koostuu käytännössä yksilöllisesti räätälöidystä starttijaksosta, yksilö-

valmennuksesta, työvalmennuksesta työvalmentajan tukemana sekä viikoittaisesta ryhmävalmen-

nuksesta. 

 

STARTTIVALMENNUS 

Starttivalmennuksessa harjoitellaan arkielämän taitoja, laitetaan elämän perusasioita kuntoon ja 

tutustutaan erilaisiin nuorille suunnattuihin palveluihin. Starttivalmennus on pienryhmämuotoista 

matalan kynnyksen valmennusta. Valmennuksen aloittaminen onnistuu milloin vain. Jakson alussa 

jokaiselle tehdään yksilöllinen suunnitelma, jossa asetetaan omaan elämään liittyviä henkilökoh-

taisia tavoitteita. Valmennuksessa tuetaan sosiaalisen toimintakyvyn vahvistumista sekä osalli-

suutta. Valmennuksen tavoitteena on omien voimavarojen löytäminen ja niiden hyödyntäminen 

omassa elämässä. Tuemme sopivien jatkosuunnitelmien tekemisessä. Starttivalmennuksen kahden 

kuukauden jakson jälkeen on mahdollista siirtyä muihin työelämäpalveluihin, koulutukseen, suo-

raan työelämään tai jatkaa vielä Startissa perustaitojen harjoittelua.  

2020 starttivalmennuksen aloittaneet eivät ole edenneet elämässään toivotulla nopeudella ja jak-

sot ovat pitkittyneet jopa vuoden mittaisiksi. Korona pandemian vaikutus asiaan on ilmeinen ja 



 
 

20 
 
 

nuoret aikuiset, joilla elämänhallinnassa on pienempiä ongelmia, eivät ole löytäneet palvelua pan-

demian rajoitusten jälkeen. 2021 pyrimme palaamaan toiminnassa alkuperäiseen kiertorytmiin. 

Pitkittyneissä suhteissa starttivalmennus tekee yhteistyötä tiiviimmin Kiintopiste -hankkeen 

kanssa. Kiintopiste on toiminnaltaan paremmin muotoiltu vastaamaan erittäin vaikeissa ja moni-

syisissä ongelmissa painivien nuorten aikuisten tilanteita.  

 

SEINÄTÖN TYÖPAJA 

Seinättömän työpajan työvalmennus tarjoaa nuorelle mahdollisuuden työyhteisölliseen kokemuk-

seen sekä paikan reflektoida omia vahvuuksia että kehityskohtia. Helsingin NMKY:n työpaja rekry-

toi osallistujia TE-toimiston ja starttijakson avulla. Työvalmennuspaikat sijaitsevat pääosin Helsin-

gin NMKY:n omissa toiminnoissa. Vahvistamalla yksilön elämänhallintataitoja sekä lisäämällä osal-

lisuutta oman tulevaisuuden luomisessa ja tarjoamalla yhteisön, jossa kokea yhteenkuuluvuutta 

sekä mahdollisuutta vaikuttaa, parannetaan työllisyysmahdollisuuksia ja tuotetaan merkitystä elä-

mään. Nuorten aikuisten ohjaaminen työtehtävissä ja kokonaisvaltainen tukeminen on parasta 

”namikalaisuutta” ja tukee yhteiskunnan ponnistuksia parantamaan osallisuutta työmarkkinoilla. 

Elokuussa 2020 lisäsimme sisäisillä järjestelyillä seinättömän työpajan resursseja 25%, jotta 

voimme vastata paremmin nuorten tarpeeseen päästä kokeilemaan työelämää Helsingin NMKY:n 

kerhoissa, iltapäivä- ja urheilutoiminnassa ja lisäämään työkokeilijoiden määrää vähintään 40:een.  

Nuorten mahdollisuudet työllistymiseen ovat Koronapandemian takia oleellisesti heikentyneet. 

Valtion ohjaamana edelleen sijoittaminen työkokeiluun toisen organisaation palveluun on hanka-

loitunut. Yritämme Nuorten ja aikuisten palvelut ja koulutukset toimialan puitteissa vaikuttaa val-

tion linjaukseen helpottamiseen nuorten hyväksi loppusyksystä 2020 ja toimintavuonna 2021.  

 

6.1.3 KIINTOPISTE 
 

Kiintopiste -hanke (2018-2021) tarjoaa kokonaisvaltaista tukea, toimintaa ja vertaisuutta moniulot-

teisesti haasteellisessa elämäntilanteessa oleville nuorille. Toiminnan tarkoituksena on tukea yk-

silö-, ryhmä- ja vertaistuen keinoin useista eri ongelmista kärsiviä nuoria (15-29 v.), jotka eivät ole 

palveluiden piirissä tai ovat syrjäytyneet kotiinsa ja tarvitsevat ammatillista tukea. Kohderyhmän 

nuoret ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella (NEET -nuoret). Kiintopiste on syksyllä 2020 lii-

tetty osaksi uutta Lasten ja nuorten palvelut ja koulutukset toimialaan (NAPK). Kyseinen koko-

naisuus tuo synergia etuja toiminnan kehittämiseksi vastaamaan paremmin nuorten aikuisten tar-

peisiin 2021 hankkeen viimeisenä toimintavuotena. 

Kiintopiste-hankkeen tavoitteena on saada nuori ulos kodista, mukaan yhteisölliseen toimintaan ja 

tarjota säännöllisiä sosiaalisia kontakteja. Näiden rinnalla tavoitteena on löytää yhdessä nuoren 

kanssa kiintopiste, joka tukee ja ohjaa nuoren elämää. Nuorelle annetaan tilaa ja aikaa tulla kohda-

tuksi ja hänen rinnallaan kuljetaan niin kauan kuin on tarpeen.  
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Toimintavuonna 2021 hanke pyrkii jatkamaan haasteellisissa olosuhteissa pandemian jatkuessa 

nuorten aikuisten kohtaamista ja tukemista. Kiintopistettä elämäänsä tarvitsevien nuorten aikuis-

ten löytäminen poikkeuksellisina aikoina on ja on ollut vaikeaa. NAPK toimialan yhteistyöllä py-

rimme saamaan yhteyden muiden hankkeiden kanssa uusiin tukea tarvitseviin ihmisiin ja saatta-

maan heidät palveluiden pariin. 

Kiintopiste -hankkeen intensiivisen tuen toimenpiteistä yksilövalmennus, ryhmätoiminta ja vertais-

mentorointi jatkuvat tiiviissä yhteistyössä NAPK toimialan muiden toimintojen kanssa. Kiintopiste 

järjestää nuorten iltoja yhdessä yhdistyksen muiden toimintojen kanssa. Vuosittain nuorten illoissa 

kohdataan 140 nuorta. 2021 pyrimme lisäämään iltoihin osallistuvien nuorten määrää ja järjestä-

mään väljiä toiminnallisia tapaamisia viikoittain nuorten aikuisten toivomuksesta. Vertaismentori 

on täysi-ikäinen nuori aikuinen, jolla on samankaltaista problematiikkaa taustalla kuin kohderyh-

män nuorella. Vertaismentori selviää jo itsenäisesti arjestaan ja on motivoitunut tukemaan muita. 

Hanke kouluttaa yhdessä etsivän nuorisotyön kanssa vertaismentoreita toisten tukemiseen ja uu-

sien nuorten etsimiseen. 

 

6.1.4 TOIMINNAN AVULLA TYÖELÄMÄÄN (TAT) 

 

Toiminnan Avulla Työelämään toiminnan tarkoituksena on maahan muuttaneiden nuorten aikuis-

ten (25-35-vuotiaat) kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, työelämävalmiuksien ja työllistymismahdolli-

suuksien edistäminen. Keskeisiä toimintamuotoja ovat matalan kynnyksen liikunta- ja harrasteryh-

mät, työelämäteemaiset koulutukset, yhteisöllisyyttä edistävät tapahtumat sekä asiakkaiden hen-

kilökohtainen ohjaus. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). 

Vuonna 2021 toimintaa tuotetaan aiempaa enemmän myös perheille ja isille. Uusiin avauksiin kuu-

luu myös mm. uimaopetuksen järjestäminen yhteistyössä Suomen Uimaopetus- ja hengenpelas-

tusliiton (SUH) kanssa, sekä vuonna 2020 ensimmäistä kertaa toteutettu, pääkaupunkiseudun 

maahan muuttaneita laajasti yhteen koonnut ja yli 2000 osallistujaa kerännyt TAT International 

Cup -jalkapalloturnaus, jonka kohdalla tavoitteena on isomman näkyvyyden saaminen ja toimin-

nan vakiinnuttaminen. Kohderyhmää laajennetaan maltillisesti ja nykyisten resurssien puitteissa 

myös yli 35-vuotiaisiin.  

Vuonna 2021 määrällisenä tavoitteena on Covid 19 -vaikutusten takia osallistujien määrän pysymi-

nen vähintään aikaisempien vuosien tasolla (vuonna 2019 viikkoryhmissä noin 200 osallistujaa vii-

koittain). TAT- toiminta on jatkossakin aidosti osallistavaa ja yhteisöllistä. Osallistujat otetaan mu-

kaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. TAT -toiminnalle ominaiset toimintatavat eli asi-

akkaiden kokonaisvaltainen kohtaaminen, moninaisuuden arvostaminen ja aito pyrkimys kunkin 

asiakkaan yksilöllisten vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamiseen ovat linjassa yhdistyksen stra-

tegisten painopistealueiden kanssa: TAT muodostaa turvallisen yhteisön, jossa jokainen on arvokas 

omana itsenään ja jossa asiakkaalla on mahdollisuus olla toiminnan kohteen sijasta osa toimintaa.  
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TAT on vuonna 2021 edelleen muiden järjestötoimijoiden lisäksi haluttu yhteistyökumppani myös 

julkisen puolen toimijoille. Toiminta on laadukasta ja luotettavaa ja täydentää julkisia palveluita 

tavalla, joka lisää TAT:n kiinnostavuutta yhteistyökumppanina. Isille suunnatulle toiminnalle on 

selkeä tarve ja nykyinen tilanne avaakin TAT:lle mahdollisuuden profiloitua aiempaa vahvemmin 

myös niin sanotun miestyön osaajana. Toiminnan suunnitelmallisuutta, raportointia ja seuratta-

vuutta kehitetään vuoden 2021 aikana.  Tavoitteiden toteutumista todentavia mittareita terävöite-

tään ja täsmennetään rahoittajan asettamien tavoitteiden mukaisesti.  

 

6.1.5 MOK INTERCULTURAL COMPETENCE TRAINING: KULTTUURIENVÄLISEN VUOROVAIKUTUKSEN 

KOULUTUS AMMATTILAISILLE  

 

MOK-toiminta on Helsingin NMKY:n kulttuurienvälisen osaamisen koulutus ammattilaisille, jotka 

työskentelevät moninaisista taustoista tulevien asiakkaiden kanssa erityisesti kolmannella sekto-

rilla sekä sosiaali-, terveys-, nuoriso- ja liikunta-alalla Suomessa. MOK on valtakunnallinen toi-

minta, joka saa STEA:n kohdennettua toiminta-avustusta (AK). Se on kehitetty entisessä 09 Hel-

sinki Human Rights -säätiössä monialaisessa yhteistyössä HNMKY:n, järjestöjen, Unidos Oy:n sekä 

Helsingin ja Adelaiden yliopistojen tutkijoiden kanssa.  

Yhteiskuntamme moninaistuu ja eri alojen ammattilaiset ovat ilmaisseet tarpeensa kehittää moni-

naisten ryhmien ja asiakkaiden kohtaamisosaamistaan. MOK:n avulla nämä työntekijät saavat lisää 

työkaluja kulttuurienvälisissä tilanteissa toimimiseen ja lisäävät tietoisuuttaan kulttuurin vaikutuk-

sesta ihmisten ajatteluun ja toimintaan. Koulutuksemme tukee eri kulttuuritaustaisten lasten ja 

nuorten osallisuutta kehittämällä heidän kanssaan työskentelevien henkilöiden osaamista ja siten 

tarjottujen palveluiden laatua. Osallistujat ovat tiiviisti mukana toiminnan kehittämisessä tuomalla 

esiin arkityönsä haasteita, joihin koulutuksella ja sen harjoituksilla pyritään vastaamaan. 

Toiminta on kasvanut menestyksekkäästi jopa 80 % vuoden 2020 aikana. Laadukkaiden koulutus-

palveluiden takaamiseksi uusia fasilitaattoreita koulutetaan vuoden 2021 aikana ja MOK:ssa kehi-

tetty Taking a stand -verkkokeskustelumme mallinnetaan laajempaan käyttöön. Lähikoulutuksia ja 

webinaareja järjestetään jatkossakin tiiviissä yhteistyössä kolmannen sektorin, kaupunkien, sote-, 

kotoutumis- ja liikunta-alan järjestöjen kanssa ympäri vuoden. Korona-aikana juuri verkossa tapah-

tuvat koulutukset ovat kasvattaneet suosiotaan ja jatkamme kehitystä ensi vuoden aikana palkkaa-

malla osa-aikaisen työntekijän verkkofasilitaattoriksi. Koulutusten kasvun odotetaan jatkuvan ja 

vuosittaisen koulutusmäärän yltävän yli 50 koulutuskertaan vuoden 2021 aikana. 
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6.2 TOIMIALAKOHTAINEN TALOUSSUUNNITELMA 
 

 

 


