
VUOSIKERTOMUS 2010



Helsingin NMKY (Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys) on osa maailman suurinta ei-poliittista 
nuorisoliikettä, jonka toimintaan osallistuu noin 35 miljoonaa ihmistä yli 130 maassa. 

Liikkeen toiminta perustuu ns. "kolmio-periaatteelle", jossa fyysinen, henkinen ja hengellinen 
kasvu ovat kaikki yhtä tärkeitä tasapainoisen ihmisen kehitykselle.  

Vuonna 1989 perustettu Helsingin NMKY on nuorisojärjestö, lastensuojelujärjestö, urheiluseura, 
kristillinen järjestö, musiikkikasvatusjärjestö, parisuhteitten vahvistamiseen tähtäävä 
avioliittotyön järjestö ja diakoniajärjestö. 

Helsingin NMKY tarjoaa monipuolisia harrastusmahdollisuuksia lapsille, nuorille ja aikuisille. 
Toiminnasta löytyy liikuntaa, musiikkia, partiota, seikkailua, illanviettoja, raamattupiirejä, 
kursseja ja leirejä. 

HNMKY:n toiminnan piirissä on lähes 5000 lasta, nuorta ja aikuista.

HNMKY:n toiminta perustuu kokonaisvaltaiseen hyvinvointikäsitykseen, jonka lähtökohtana on 
ekumeeninen kristillisyys ja Raamatun sana. 

HNMKY on yhteisö, jossa jokainen otetaan vastaan vertaisena ja hänen haasteisiinsa vastataan 
hyväksyvässä ja rakkaudellisessa hengessä. Rukous, toiminta ja oman persoonallisuuden 
rakentaminen kristillisen arvomaailman tuella ovat nykyajassa toimiva elämäntapa.
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HNMKY

JOHDANTO

1855    
NMKY:n maailmanliitto perustettiin Pariisissa 

1889
Helsingin NMKY perustettiin Helsingissä

1890
Keskustelukokoukset yhteiskunnallisista asioista alkoivat (Miesten piiri) 

1893
Kuukauslehden ensimmäinen numero

1893
HNMKY:n musiikki-
toiminta käynnistyi 
kun sen ensimmäinen 
kuoro perustettiin 

1900
Poikatyö alkoi 

HNMKY:ssä 

1905
Malinin 

(raamattu) 
piiri aloitti 

toimintansa

1907
HNMKY:lle 

valmistui oma 
talo Vuorikadulle

1910
HNMKY 

toi partio-
toiminnan
Suomeen

Helsingin Nuorten Miesten 
       Kristillinen Yhdistys 2010
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HNMKY

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

1913
Perustettiin HNMKY:n sosiaalinen klubi (päihdetyö alkoi). 
poikia varten ja järjestettiin  ansiotyötoimintaa (sanomalehtipoikien klubi, kengänkiillottajat ja juoksupojat)

Perustettiin paikanvälitystoimisto työttömiä 

1915
Puutöiden veistolaitos ja kuljetusliike Pikatoimisto Mars perustettiin

1918
Sotilaskotitoiminta alkoi 
maassamme Helsingin NMKY:n 
Vuorikadun talossa 

1927
Vilho Nuoreva toi Suomeen koripallopelin

1928
Sinfoniaorkesteri sai alkunsa

1939
Mieskuoro perustettiin

1966  
Musiikkiopisto perustettiin

Uudistuksia
     ja kehittämistyötä

Vuotta 2010 sävytti Helsingin NMKY:n hallituksen näkökulmasta erityisesti uuden 
pääsihteerin valinta. Hallitus nimesi valinnan valmistelua varten valiokunnan. Prosessin 
asiantuntija-apuna toimivat Arespartners Oy:n edustajat. Noin 30 hakijan joukosta 
pääsihteeriksi valittiin haastattelujen ja testien sekä huolellisen pohdinnan jälkeen 
yksimielisesti teologian maisteri Timo Laulaja. 

Toukokuun lopulla järjestetyn juhlan yhteydessä toteutui johtavan työntekijän 
”viestikapulan vaihto”. Samassa yhteydessä paljastettiin pääsihteerinä pitkän rupeaman 
toimineen Pertti Mäen muotokuva, joka sijoitettiin Mäen saliksi nimettyyn yhdistyksen 
tilaan. Hallituksessa iloitaan myös siitä, että Pertti Mäki jatkaa toimintaa yhdistyksen 
hyväksi NMKY-veljenä. 

Pellin leirikeskus on myös tavanomaista enemmän ollut huomion kohteena. Hallitus vieraili 
tutustumassa erityisesti uuteen rakennukseen, jonka toimintakuntoon saattamisessa on 
suuri merkitys ollut Tunkelon Säätiön lahjoituksella. Talo nimettiinkin siunaamisen 
yhteydessä Tunkelo-taloksi. Jatkossa se luo erinomaisia edellytyksiä erilaisille 
kokoontumisille ja leireille. 

Kulunut vuosi on merkinnyt monia uudistuksia ja kehittämistyötä sekä uusia toiminnallisia 
avauksia. Myös entiset toiminnot ovat monin tavoin vahvistuneet. Yhdistyksen kaikkia 
työntekijöitä ja vapaaehtoisia sekä toimintaan osallistuneita on syytä kiittää kuluneesta 
vuodesta. Hotelli Arthurin johdon ja henkilöstön melko vaikeissa taloudellisissa oloissa 
saavuttama erinomainen tulos on luonut edellytyksiä yhdistyksen toiminnalle ja 
kehittämiselle. Kiitos teille kaikille!  

Hannu Niskanen
kenttäpiispa, HNMKY:n puheenjohtaja 
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Sisällysluettelo

Hannu Niskanen, kenttäpiispa, puheenjohtaja 
Jussi Kuusniemi, varatuomari, varapuheenjohtaja
Juha Savela,  talousjohtaja, varapuheenjohtaja
James Cox, pastori
Juha Matti Holopainen, rehtori
Erkki Lampén, KTM kauppatieteiden maisteri
Markus  Leskinen, LKT
Terho  Miettinen, KTM
Lauri Mäki 
Reima Oinaanoja
Heikki Ranssi, insinööri, avioliittotyöntekijä
Pekka Ylänne, toimitusjohtaja
Esittelijöinä olivat pääsihteeri ja talousjohtaja, 
joka toimi myös sihteerinä.

Timo Laulaja, pääsihteeri 
Jyrki Eräkorpi, sosiaalisen vahvistamisen toiminnanjohtaja 
Eeva-Liisa Fransman, pääkassa
Ari Inkinen, kehitysjohtaja
Anu Kurkaa, musiikkitoimenjohtaja 
Tero Latikka, talousjohtaja
Mikko Mäkelä, nuorisotyön johtaja 
Mikko Mäntylä, juniori- ja harrastekoripallon toiminnanjohtaja 
Tuula Nyberg, kirjanpito
Paula Ranssi, avioliittotyön johtaja
Janne Suvitie, toimistosihteeri 
Raimo Teivonen, tiedottaja 1.8.2010 alkaen 
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HNMKY

PÄÄSIHTEERIN KATSAUS VUOTEEN 2010

HNMKY otti strategiakseen toimintavuonna 2010 HNMKY 2012-
strategian, jonka visiona on "namikalaisen ydintoiminnan vahvistami-
nen". Strategia jakautuu kolmeen keskeiseen tavoitteeseen, jotka ovat 

Identiteetin vahvistaminen, viestinnän kehittäminen ja organisaation 

selkiyttäminen.  HNMKY:n eri toimialoilla on toimittu ripeästi näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Monipuolinen varhaisnuoriso- ja nuorisotyö, liikuntakasvatustyö, avio-

liitto- ja perhetyö sekä musiikkitoiminta muodostavat HNMKY:n toimin-
nan ytimen. Näiden työmuotojen, toimintapiirien ja alueiden yhteistoi-
mintaa kehitettiin edelleen. Talouden perustan muodostivat huoneisto-

jen vuokratulot, saadut avustukset, toimintaan osallistuvilta kerätyt osal-

listumismaksut sekä yhteistoimintasopimukset, joiden varassa talous 
saatiin pidettyä kohtuullisella tasolla.

HNMKY:n ydintoiminta vahvistui merkittävästi, kun Tunkelo-taloksi ni-

metty Pellin leirikeskuksen uudisrakennus siunattiin käyttöön 22.11. 
2010. Talon nimi tulee luontevasti varat tähän lahjoittaneen Tunkelon 
säätön nimestä. Siunaamisen toimitti HNMKY:n hallituksen puheenjoh-

taja, kenttäpiispa Hannu Niskanen. Uudisrakennus mahdollistaa entistä 
monipuolisemman leiri- ja seminaaritarjonnan toteuttamisen Pellin leiri-
keskuksessa Karjalohjalla ja tuo sinne kauan kaivatun laajan, yhtenäisen 

kokoontumistilan. Tästä vielä kiitokset Tunkelon säätiölle!.

Nuorisotyössä kärkihankkeeksi valittiin HNMKY:n strategian linjan mu-
kaisesti toimintakeskusmallin kehittäminen. Tässä keskeisenä ajatukse-

na on tuoda HNMKY:n  toiminnan koko laajuus helposti kaikkien saata-

ville. HNMKY:n toimintakeskuksia on Pakilassa, Pukinmäessä ja Laaka-
vuoressa (Mellunmäessä). Toimintakeskusten kehittämistä vahvistetaan 
johtamistaidon erityisammattitutkinnon (JET) opintokokonaisuudella, 

jossa on mukana viisi HNMKY:n toimihenkilöä nuorisotyöstä ja kehittä-

mishankkeista. Valmistuessaan nämä tutkinnot hyödyntävät HNMKY:n 
toiminnallista kehittämistä.

HNMKY jatkaa koripallossa vahvasti harraste- ja junioristrategian viitoit-

tamaa tietä. Laadukas harraste- ja juniorikoripallotoiminta on saanut 
paljon uusia harrastajia ja ystäviä eri ikäluokissa. Viimeisimpänä hienona 
innovaatiota HNMKY toi ensimmäisenä koripalloseurana Suomessa  

Open Gym -toiminnan, joka  aloitettiin elokuussa Malmin palloiluhallilla.  

OPEN GYMissä tarjotaan seuran junioreille mahdollisuus omatoimiseen 
harjoitteluun valmentajan läsnä ollessa, tarvittaessa myös ohjatusti. 
OPEN GYM –toiminta ei maksa pelaajille erikseen mitään, vaan sisältyy 

HNMKY:n ydintoiminta 
     vahvistui merkittävästi

kausimaksuun. Tämä toiminta on ollut alusta asti erittäin suosittua. 

Paras urheilullinen menestys saavutettiin toimintavuonna 2010, kun 
HNMKY:n A-tyttöjen joukkue voitti SM-hopeaa.

HNMKY:n avioliittotyön järjestämille kolme avioliittoleirille osallistui 

noin 1800 henkilöä. Kasvua kesänleiriosallistumisissa oli 200 henkilöä 
vuoteen 2009 verrattuna. Leirit pidettiin Helsingissä 12.-13.kesäkuuta, 
Pieksämäellä 10.-17.7. ja Hartolassa 23.-25.7. Pieksämäellä pidetty vii-

kon mittainen Paremman avioliiton perheleiri oli leireistä suurin ja se 

toteutettiin yhteistyössä Sisälähetysseuran oppilaitoksen, Koulutuskes-
kus Agricolan kanssa. 

Uusina avauksina toimintavuonna 2010 oli mm. yhteistyön aloittami-
nen Laajasalon opiston kanssa. Tästä ensimmäisenä konkreettisena 
esimerkkinä oli HNMKY:n perinteikkäiden kehitysvammaisten musiik-

kiyhtyeiden Piccolon ja Tremolon siirtyminen Laajasalon opiston suo-

jiin. Maarit Havannon ammattitaitoisessa ohjauksessa orkesterit teki-
vät ensisiintymisen HNMKY:n ja Arthurin yhteisessä joulujuhlassa. 
Lisäksi toimintavuoden 2010 uutuutena aloitettiin salibandykoulut 

Maunulassa ja Latokartanossa. Perinteisen rukousviikon juhlan yhdis-

täminen HNMKY:n vuosijuhlaan ja sen viettämisellä omassa juhlasalis-
sa uudistettiin jo olemassa olevaa perinteistä toimintaa hyvällä menes-
tyksellä. Lisäksi ensimmäistä kertaa toteutettu Mies Suomessa 2010 

tapahtuma onnistui todella hyvin. Tapahtuma sai tervehdyksen myös 

pääministeri Mari Kiviniemeltä. Mies Suomessa - kokonaisuus toteutet-
tiin yhdessä KRS:n ja Hgin ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa 

Helsingin NMKY kiittää kertomusvuonna 2010 toimintaan osallistunei-

ta, erittäin runsaslukuista vapaaehtoisten joukkoa, luottamushenkilöi-
tä, työntekijöitä sekä yhteistyötahoja ja kumppaneita. Yhdistys kiittää 
lämpimästi toimintamme tukijoita erityisesti Helsingin kaupunkia, Hel-

singin ev.lut seurakuntia ja seurakuntayhtymää, opetusministeriötä, 

Raha-automaattiyhdistystä, Laajasalon opistoa, Helsingin Evankelista 
Opistoa, OK -opintokeskusta, Varova Oy:tä, OP-Pankkia, Kulosaaren 
kotiseutusäätiötä, Tunkelon säätiötä, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Sää-

tiötä, Sininauhaliittoa, paikallisia Lionseja sekä lukuisia yrityksiä, jotka 

yhteistyö- ja mainossopimusten kautta ovat tukeneet arvokasta kasva-
tustoimintaamme.

Timo Laulaja
Pääsihteeri



Helsingin NMKY kehittää monella tavalla nuoriso-, liikunta- ja mu-
siikkikasvatusta, sekä sosiaali- ja terveysalaa palvelevaa toimintaa. 
Kehittämistoimintaa toteutetaan toimialakohtaisesti perustehtävän 
yhteydessä tai erillisillä kehittämishankkeilla. Koko järjestöä koske-
via sisäisiä kehittämishankkeita ovat tietojärjestelmän, toiminta-
prosessien ja viestinnän kehittäminen. 

NUORISOTYÖSSÄ kehittämistyön resurssit tulevat osaksi RAY-
rahoituksen kautta. RAY:n panostus oli vuonna 2010 yhteensä 
200.000 euroa. 

TOIMINTAKESKUSKONSEPTIA kehitetään osana nuorisotyön ke-
hittämistoimintaa. Toimintakeskukset on tarkoitettu lapsille, nuo-
rille ja perheille. Helsingin NMKY:n Pakilan toimitalo ja Nuo-
risoasiankeskuksen kanssa yhteistyössä ylläpidettävät nuorisota-
lot Pukinmäessä ja Laakavuoressa alkoivat toimia Toimintakeskus 
nimikkeellä menneenä toimintavuotena. Toimintakeskus mallitus-
ta tuotteistettiin osana Johtamistaidon erikoistumisopintoja. 
Olemme rakentaneet mallia hyödyntäen ehkäisevän työn Laatu-
tähteä. Konsepti valmistuu kevään 2011 aikana ja se on kaikkien 
NMKY-järjestöjen hyödynnettävissä ja sovellettavissa.

KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE (2010-2011) kehittää hel-
posti lähestyttäviä, lasten sekä nuorten tarpeista nousevaa kerho-
toimintaa. Helsingin NMKY:llä on jo tästä kokemusta, sillä se on 
tuottanut lasten, nuorten ja aikuisten kerhotoimintaa yli 100 vuo-
den ajan. Hankkeessa kehitetään asiakaslähtöisyyttä, yhteistyötä 
vanhempien kanssa ja lisätään toiminnan näkyvyyttä. Hankkeen 
rahoittaa Helsingin seurakuntayhtymä. Keskeisimmät yhteistyö-
kumppanit ovat helsinkiläiset seurakunnat.

VALTAKUNNALLINEN ISÄ-LAPSI-HANKE 2007-2010 päättyi ku-
luneena toimintavuotena. Hankkeessa kehitettiin yhdessä laajan 
yhteistyöverkoston kanssa isien ja lasten vuorovaikutusta vahvis-
tava viikonloppukonsepti. Toimintamalli sopii järjestöjen ja seura-
kuntien käyttöön. Lisäksi se on käyttökelpoinen osana sosiaali- ja 
terveyspalveluja sekä erityisesti yritysten käyttöön perhe-
keskeisenä Tyhy-toiminnan välineenä. Saimme RAY-rahoituksen 
uudelle isien ja lasten hyvinvointia edistävälle hankkeelle vuosiksi 
2011-2013. Hankkeessa kehitetään jo tehdyn työn pohjalta työ

elämäyhteistyötä, vapaaehtoisuutta isä-lapsi-toiminnassa ja isyyt-
tä monikulttuurisessa Suomessa. Hankkeen keskeisiä kumppanei-
ta ovat Espoon, Tampereen, Turun ja Vantaan NMKY-järjestöt, 
Kansalaisareena ja pilottipaikkakuntien yhteistyöverkostot.

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN -kumppanuushanke 2010-2012 käynnis-
tyi Puolustusvoimien kirkollisen työn kanssa. Hankkeelle on palkat-
tu työntekijäksi sotilaspastorin tehtäviä hoitanut Kari Heiskanen 
Panssariprikaatista 1.7.2010 alkaen. Hanke on Puolustusvoimain 
komentaja Ari Puheloisen tiedossa ja se on osa Puolustusvoimain 
kirkollisen työn toimintasuunnitelmaa. Pilottivaruskuntien sotilas-
papit ovat sitoutuneet hankkeeseen. 

UUSIEN MAHDOLLISUUKSIEN TORI -kumppanuushanketta valmis-
telimme yhdessä Kalliolan setlementin, Nuorten Keskuksen, Nuor-
ten Akatemia, Nuorten Palvelun ja Aseman lapset ry:n kanssa.  
Hankkeessa olivat mukana myös nuorisojärjestöjen ja Yllätetään 
yhteiskunta  -yritysverkosto. Tavoitteena oli saada RAY-rahoitus 
tavoitteellisen yhteistyön käynnistämiseksi vuoden 2011 alusta. 
Loimme yhdessä hankkeelle tavoitteen, jonka mukaan jokaisella 
alle 24-vuotiaalla nuorella pitää olla vähintään kahden kuukauden 
onnistunut työelämäkokemus. Hanke ei saanut tarvittavaa rahoi-
tusta, mutta tuotimme järjestöjen kanssa onnistuneen työelämäko-
kemuksen kriteerit. Toimintamme loi pohjan yritysten ja kuntien 
saman nimiselle hankkeelle vuodeksi 2011.

HNMKY on INNOKYLÄ -hankkeen kehittäjäkumppani. Innokylän 
tavoitteena on koota sosiaali- ja terveysalalta uusia ajatuksia, ideoi-
ta ja käytäntöjä kaikkien saataville. Innokylän ajatuksena on tukea 
käytäntöjen syntymistä jo ruohonjuuritasolta. Se myös jakaa ja tar-
joaa mahdollisuuksia osaamisen kehittymiselle ja verkostoitumisel-
le. Tuotamme Innokylän tietokantaan pilottiaineistoa Isä-lapsi-
hankkeesta ja Kumppanuushankkeesta.

KORIPALLON  OPEN GYM -toiminta aloitettiin elokuussa Malmin 
palloiluhallilla.  OPEN GYMin tarkoituksena on tarjota seuran ju-
nioreille mahdollisuus omatoimiseen harjoitteluun valmentajan 
läsnä ollessa, tarvittaessa myös ohjatusti. OPEN GYM –toiminta ei 
maksa pelaajille erikseen mitään, vaan sisältyy Namikan kausimak-
suun. Perjantaisin pelaajille on myös tarjolla pientä välipalaa. 
Pelaajia on ollut toiminnassa mukana aina -93-syntyneistä A-
junioreista jopa -04-syntyneisiin supermikrojunioreihin. HNMKY 
palkitsee vähintään kymmenen kertaa OPEN GYMissä treenaamas-
sa käyneille OPEN GYM –harjoituspaidat omalla nimellä varustettu-
na. Joulukuun lopuun mennessä  jo yli 40 junioria oli treenannut 
itselleen OG-harjoituspaidan ja yhä useampi pelaaja lähestyy kym-
mentä harjoituskertaa. Syksyn aikana yksittäisiä käyntikertoja näillä 
vuoroilla oli jo 1100. 

MUSIIKKITOIMINNASSA toukokuussa 2010 perustettu Kvartetti Häjyt 
kehittää ohjaajansa Jukka Okkosen johdolla yhtyelaulua sekä liikku-
vaa ja rentoa estradi-ilmaisua. Häjyissä on 12 laulajaa, jotka esittivät 
toimintavuonna mm. ravintolamelodioita, pohjalaisia kansanlauluja ja 
Tiernapoikia. 

HNMKY:N AVIOLIITTOTYÖSSÄ tutkimustyö on merkittävä kehittä-
mistyökalu. Perhettä tukeva toiminta on alusta asti rakentunut sekä 
uusimman tutkimustiedon että kristillisestä maailmankuvasta kum-
puavan tietämyksen varaan. Vuoden 2008 jälkeen HNMKY:n
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KEHITTÄMISTOIMINTA

Pitkäjänteistä 
     kehittämistoimintaa 

NUORISO MUSIIKKI PERHE
LIIKUNTA-
KASVATUS

Kehitystoiminta

Sosiaalinen vahvistaminen

Viestintä

Talous

HNMKY toimialat
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avioliittotyöstä on julkaistu kolme pro gradu –tutkimusta, ja  vireillä 
on yksi väitöskirjatasoinen tutkimus. HNMKY:n avioliittotyön toi-
mintamalleja on menestyksellä toteutettu myös muualla yhteiskun-
nassa. 

Café ROMANTICA on leirikahvila, joka on tarkoitettu tutustumi-
seen, ystävystymiseen ja tapaamisiin. Kahvilamalli on antanut mer-
kitystä monien järjestäjien kampanjoihin. Café Romanticat ovat toi-
mineet vuodesta 1990. 

LEIRISUUNNISTUS on tarkoitettu aviopareille leirien loppupuolella. 
Rastien kysymykset pohjautuvat leiriopetukseen. Leirisuunnistusta  
on toteutettu vuodesta 1984.

TAHDON KIRKKO on leirijumalanpalvelus, johon liittyy avioliittolu-
paus. Tilaisuus on järjestetty vuodesta 2000. 

Ryhmänjohtajakoulutusta pariskunnille on toteutettu vuodesta 
2006 lähtien. Nyt kursseja järjestetään viisi vuodessa. Aviopareille 
pariluennointiin suunnattu luennoitsijakoulutus aloitettiin v. 2007, 
ja malli on siirretty mm. kirkon Parisuhteen palikat -toimintaan.

LASTENLEIRIN TOIMINTAPAJAT koostuvat leivonnan, nahkatöiden, 
kankaanpainamisen, urheilun,  liikunnan, seikkailutoiminnan, bän-
din, tanssin, laulun pajoista, jotka ovat toimineet  avioliittoleireillä 
vuodesta 2007 Hanna Ranssi-Matikaisen aloitteesta.

Leiripaidat lastenleirien hoitajille, jotta nämä erottuisivat muista 
leiriläisistä. Teemaväri vaihtelee vuosittain. Tämä on toteutunut 
vuodesta  2007 lähtien.

Rannekkeet. Sininen ranneke kertoo lapsen nimen, harrasryhmän 
ja iän. Oranssi ranneke kertoo, että lasta tai aikuista ei saa tallentaa 
videolle tai valokuviin.

TORITAPAHTUMAT eli Iltatoreille osallistuminen aloitettiin Pieksä-
mäellä vuonna 2010.

MIESTYÖN ERÄRETKET aloitettiin Lappiin vuonna 2010.

KEHITTÄMISTOIMINTA

YMCA Oy

NMKY-Matkat

HNMKYn vuosikokous

HNMKYn hallitus

Helsingin NMKY ry

Nuorisotyö

Koripallotoiminta

Musiikkiopisto,
kuorot ja orkesterit

Avioliittotyö

HNMKYn juhlat ja
hengellinen toiminta

HNMKYn Tuki-Säätiö

Pellin leirikeskus

Vuorikadun
koripallohalli

Kokous- ja 
konferenssipalvelut

Ravintolapalvelut

Hotel Arthurin
vuosikokous

Hotel Arthurin
hallitus

Hotel Arthur

Est. 1907

HNMKY organisaatio



1910 
HNMKY:n partiolippukunta 

Katajaiset perustettiin

1917 
Partiolippukunta 
Helsingin Siniset 

perustettiin

1917 
Partiolaisten liiton perustamista varten järjestettiin 
Helsingissä ensimmäiset yleiset partiopäivät.  Samalla 
naulattiin ensimmäinen partiolippu HNMKY:n juhlasalissa.

1900
Poikatyö alkoi 

1919  
Perustettiin poikakerhojen yhdyssiteeksi 
NMKY:n Poikien Liitto (19.11.1919). 
Toiminnassa mukana n. 2000 jäsentä. 

1934 
NMKY:n Poikien Liiton nimeksi Poikien Keskus. 
Se toimi edelleen SNKL:n yhteydessä, vaikkakin 
hallinto ja talous ovat itsenäisiä. Jäseniä noin 11.600. 

1938 Joka Poika -lehden (nyk. JiiPee)  
julkaiseminen alkoi 

Helsingin NMKY:n nuorisotyössä kiinnite-
tään erityistä huomiota siihen, että toimin-
ta palvelee lapsia, nuoria ja perheitä kol-
mioperiaatteen mukaisesti, eli antaa hen-
kistä, hengellistä ja fyysistä hyvinvointia. 
Erityinen painopiste on sosiaalisessa vahvis-
tamisessa.  

Toimintamalleja yhteistyökumppaneiden 
kanssa kehitettiin toimintavuoden aikana 
monipuolisesti. Myös edunvalvonta yhteis-
työkumppaneiden kanssa ns. kolmannen 
sektorin toimintaedellytysten turvaamiseksi 
oli aktiivista. Varainhankinnassa ja yhteis-
kuntasuhteissa onnistuttiin kertomusvuon-
na erityisen hyvin. Se mahdollisti toiminnan 
laajuuden. 

Kärkihankkeeksi päätettyä toimintakeskus-
mallia kehitettiin Johtamistaidon erityisam-
mattitutkinnon (JET) opintokokonaisuuden 
myötä viiden hengen työryhmässä. Ideoita 
saatiin erityisesti Tukholman NMKY:n 
Fryshuset toimintakeskuksesta. 

Viestintää kehitettiin yhdessä koko organi-
saation kanssa. Merkitystä Elämään logot ja 
yhtenäinen ilme saatiin esille toimintayksik-
köihin ja materiaaleihin. Koko yhdistyksen 
organisaation selkeyttäminen ja vastuuhen-
kilöiden nimeäminen tuki myös nuorisotyön 
toimintakenttää. 

Ensimmäistä kertaa järjestetty nuorison 
Mega-tapahtuma 7.11. oli erittäin onnistu-
nut. Se keräsi 120 nuorta useista toiminta-
ryhmistä. Myös rippikoulun jälkeisen nuo-
risotyön strategiset valinnat kuten leirityö 
kantoivat hedelmää. 

Maailman suurimpina ei-poliittisena nuo

risojärjestönä kansainvälisyyden vaaliminen 
ja maailmalle lähteminen olivat myös tär-
keinä painopistealueina. Näistä mainitta-
koon Fryshuset -opintomatkat Ruotsiin ja 
ENN- nuorten EU-hanke Inspire II, jossa ko-
koontui nuoria Bulgariasta, Maltalta, Poh-
jois-Irlannista ja Suomesta viikoksi vuoden-
vaihteessa 2010-2011 Suomeen. 
EU:n CIMO hanke valitsi HNMKY:n Saara 
Luoman vaihdon Israeliin ja Palestiinaan 
parhaaksi toimintamalliksi kategoriassaan 
kilpailemaan koko EU:n parhaan tittelistä. 

KIITOS KAIKILLE VAPAAEHTOISILLE, 
TYÖNTEKIJÖILLE JA 
YHTEISTYÖKUMPPANEILLE! 
Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskus, 
opetusvirasto, sosiaalivirasto, Klaari, Raha-
automaattiyhdistys, ELY-keskus, Sininauha-
liitto, HEO, Helsingin ev.lut seurakuntayhty-
mä, paikallisseurakunnat (erityisesti 
Kulosaari, Pakila, Tuomiokirkko ja Mikael), 
HUMAK, Tunkelon säätiö, Pakinkylän Lions 
Club, Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö, 
Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Varova 
Oy ovat tukeneet Helsingin NMKY:n nuo-
risotyötä ja vahvistaneet yhdessä NMKY:n 
nuorisotyön arvokasta päämäärää parem-
man tulevaisuuden puolesta.

VARHAISNUORISOTYÖ 

KERHOT 
HNMKY pyrkii kerhotoiminnalla saamaan 
aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kas-
vua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka on 
osa lapsen ja nuoren iltapäivää. HNMKY teki 
kerhotyön kehittämisyhteistyötä vuonna 
2010 Helsingin seurakuntayhtymän ja kau-
pungin nuorisotoimen kanssa. Nuorisotoi-
men hankkeessa keskityttiin vertaisohjaa-

juuteen yli kuntarajojen. Seurakuntayhty-
män hankkeessa pääpaino asetettiin itäisen 
Helsingin kerhotoimintaan sekä kerhotoi-
minnan kehittämiseen.

Kerhoissa harrastettiin liikuntaa,ruoanval-
mistusta (kokkikerho), näyttelemistä (näy-
telmäkerho), Cheerleading-toimintaa, tyttö-
jen kerhotoimintaa, tanssia, kiipeilyä, Sk8-
kerhotoimintaa jne. Suosittuja olivat myös 
Isien ja lasten sählykerho ja isien ja lasten 
koriskerho. Näitä harrastettiin myös koko 
perheen voimin.

Kerhoja toimi Itäkeskuksessa, Kulosaaressa, 
Laakavuoressa, Latokartanossa, Lauttasaa-
ressa, Malminkartanossa, Munkkivuoressa, 
Pakilassa, Paloheinässä, Puistolassa, Pukin-
mäessä, Santahaminassa, Torpparinmäessä, 
Vartiokylä ja Vuosaaressa. 

RIPPIKOULUT
Rippikouluja oli kertomusvuonna kolme. 
Vaellusrippikoulu järjestettiin yhdessä Pää-
kaupunkiseudun Partiolaisten (PäPa) kans-
sa. Sen leirijakso oli Saariselällä. Koripallo-
rippileiri järjestettiin Pellissä. Siellä järjes-
tettiin myös perinteinen rippileiri. Rippikou-
lujen osallistujien määrä pysyi edellisvuo-
den tasolla ollen 230 henkilöä. Jatkorippi-
koululeirille osallistui huikea prosentti rippi-
koululaisia (95%) eli 68 nuorta kesän leireil-
tä ja NMKY:n nuorisotoiminnasta. Isos-
koulutuksessa oli mukana 95 nuorta, kun 
vuonna 2009 heitä oli 79. 

YMCA-KLUBI
YMCA-klubien tarkoitus on pitää edelleen 
yhdessä rippikoulun käyneitä nuoria. Ilto-
jen ohjelmiin kuului yhteistä ohjelmallista 
oleskelua ja iltahartaus. Muutaman kerran
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HNMKY:n Nuorisotyössä
     panostettiin viestinnän kehittämiseen

NUORISO



1993 
Rastipartio 
perustettiin 

1999
Yökoripallotoiminta käynnistyi

2000 
Kumppanuustalotoiminta alkoi 
yhdessä Helsingin kaupungin kanssa

2010
Nuorisotaloja ryhdyttiin 

kehittämään toimintakeskuksiksi

1968 
Helsingin NMKY:n 
Pellin leirikeskus aloitti toimintansa 
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järjestettiin nuorten messu.  YMCA-klubin 
tilaisuuksiin osallistui runsaat 100 nuorta 
eli sama määrä kuin edellisenä toiminta-
vuotena.  

VARHAISNUORTEN LEIRITOIMINTA 
Varhaisnuorten leiritoiminta on yleensä 
suunnattu 7-14 –vuotiaille. Toimintavuonna 
järjestettiin myös Pelliytyjät leiri, jonka osal-
listujat  olivat 11-14 -vuotiaita. Leirejä oli 
kaikkiaan kuusi ja leiriläisiä, isosia ja appa-
reita oli niissä mukana yhteensä 292.

TOIMINTAKESKUKSET JA PAIKALLISET 
NMKY-JÄRJESTÖT
HNMKY:llä on kolme toimintakeskusta. 
Nämä ovat Laakavuoressa, Pakilassa ja 
Pukinmäessä. Toimintakeskukset tarjosi-
vat vuonna 2010 alueellaan iltapäiväker-
hotoimintaa, kerhoja, joukkuetoimintaa, 
kesäleirejä sekä perheille yhteisiä har-
rastusmahdollisuuksia. Iltapäiväkerhon 
päivä koostui ohjaajan läsnä ollessa läk-
syjen teosta, lepäilystä ja vapaasta har-

rastustoiminnasta, joiden ohessa tarjot-
tiin välipalaa. 

Pakilassa toimintaansa järjestivät myös 
partiolaiset, HNMKY:n päihdekasvatus, 
ENN sekä isä-lapsitoiminta ja alueen va-
paaehtoiset. Talon tiloja vuokrattiin 
myös ulkopuolisille mm. syntymäpäivä-
juhlia, kokouksia, koulutustilaisuuksia ja 
muita tapahtumia varten. 

Pukinmäessä nuorisotalotyö on edelleen 
suurin työmuoto. Pukinmäen NMKY:n 
toimintakeskus oli mm. ainoa vappuaat-
tona avoinna ollut nuorten tila koko Hel-
singissä. Pukinmäessä myös yhteistyö 
etenkin paikallisen MLL -yhdistyksen 
kanssa oli todella tiivistä koko vuoden. 

Laakavuoressa puolestaan NMKY ja Kan-
sallinen lastenliitto- Helsingin piirijärjes-
tö ry toimivat rinnan. Osapuolet vastaa-
vat toiminnasta Nuorisoasiainkeskuksen 
myöntämällä tuella. Syksyllä Laaka-

vuoren korttelitalo täytti 20 vuotta. 
Lähes kaikki alueen luokat kävivät tutus-
tumassa toimintaan ja heistä saatiin uu-
sia kävijöitä. Mellunmäen ja Laaka-
vuoren ala-asteen vanhempainyhdistys-
ten kanssa yhteistyössä järjestettiin 3. – 
6. – luokkalaisille neljä discoa, joissa lap-
sia jokaisella kerralla oli lähes 150.

Näiden toimintakeskusten lisäksi toimin-
nassa olivat paikalliset NMKY:t  Kulosaa-
ressa ja Lauttasaaressa. Sen sijaan San-
tahaminan ja Viikin NMKY:n paikallisyh-
distykset ovat edelleen syksyn 2008 prio-
risoinnin jälkeen ”reservissä”. 

ENN eli "EI NIIN NUORTEN -TOIMINTA" 
ENN toiminta rakentui kerran kuussa 
pidetyistä aktiviteettipäivistä/-illoista ja 
Pellissä pidetyistä leireistä. Toiminta-
arvoiksi on määritelty päihteettömyys, 
tasa-arvoisuus, vapaaehtoisuus, liikunta 
ja hyvä ruoka. ENN:n puheenjohtajana 
toimi Essi Tarvonen.

NUORISO



YÖKORIPALLO
Yökoripallo on ollut HNMKY:ssä nopeasti 
kasvava toimintamuoto. Sen perustehtä-
vänä on tarjota matalan kynnyksen maa-
hanmuuttajapainotteista viikonlopputoi-
mintaa.  Lisäksi Yökoripallo oli mukana 
erilaisissa tapahtumissa. Näitä olivat Lock 
inn, Reaktori, Hietaniemi kesä-
heinäkuussa, Kaisaniemen puisto syksyllä, 
Maailma Kylässä jne. Suunnitelmissa on 
aloittaa muslimi-naisten liikuntaryhmä 
Laakavuoren kumppanuustalolla sekä har-
rastepalloilukerho monikulttuurisena toi-
mintana Laakavuoressa. Yhteistyötä on 
toteutettu mm. maahanmuuttajatyönteki-
jöiden ja maahanmuuttajien järjestöjen 
henkilöiden sekä Helsingin kaupungin sosi-
aalitoimen työntekijöiden kanssa. 

PARTIO
Partiotoiminta alkoi Suomessa ensim-
mäisenä Helsingin NMKY:ssä jo vuonna 
1910, joten toimintaa järjestössä on ollut 
jo 100-vuotta. HNMKY:n piirissä on kolme 
partiolippukuntaa Katajaiset, Helsingin 
Siniset ja Rastipartio, joissa jäseniä oli toi

mintavuoden päättyessä yhteensä 305 
henkilöä. Katajaiset ja Rastipartio nostivat 
Suomen lipun salkoon itsenäisyyspäivän 
valtakunnallisessa päätapahtumassa Tähti-
torninmäellä 6.12. Katajaisten kohdalla 
kyse on jo 50 vuotta jatkuneesta perin-
teestä.

NMKY:n Katajaiset (per. vuonna 1910) 
toimii Sörnäisissä. Lippukunnanjohtaja 
Marko Läärä. 

Helsingin Siniset (perustettu vuonna 1917) 
toimii Laajasalossa. Lippukunnanjohtaja 
Eero Sipilä. 

Rastipartio (per. vuonna 1993) toimii Rasti-
lassa. Lippukunnanjohtaja Essi Tarvonen. 

NMKY:n KATAJAISTEN PARTIOVETERAANIT 
Partioveteraanit kokoontuivat kuukausit-
tain, kunkin kuukauden viimeisenä torstai-
na ravintola Arthurin kabinettiin lounasko-
koukseen, jossa kuultiin esitelmä jostain 
ajankohtaisesta aiheesta. Toiminnassa oli 
mukana 40 partioveteraania. 

HELSINGIN SINISTEN KILTA – APTEEKKARIT
Killan toiminta liittyy vahvasti Partiolippu-
kunta Helsingin Sinisten toimintaan ja sen 
leirialueen Aarnelan kunnostukseen. Syksyn 
aikana leiriniemeen nousi kota. Killan pu-
heenjohtaja Kauno Kuusela. 

JOHIKSEN  VENTTI 
Kulunut toimintavuosi on ollut HNMKY:n 
Lapin majan viidestoista. Ensilumen leirillä 
rakennettiin kämpälle radioamatööriasema, 
ja sieltä pidettiin useita yhteyksiä myös ulko-
maille. Vuoden 2010 aikana kämpällä yöpy-
misvuorokausia oli 471 (vuonna 2009 oli 
360). Johiksen Ventin isäntä Rainer Sjöman.

PELLIN LEIRIKESKUS 
Helsingin NMKY:n tukisäätiön omistamassa 
Pellin leirikeskuksessa vihittiin 22.11.2010 
käyttöön Tunkelo-talo. Uuden talon rakenta-
miseen vaikutti ratkaisevasti Tunkelon sääti-
ön antama taloudellinen tuki. Pellin leirikes-
kuksessa oli vuonna 2010 yksittäisiä kävijöitä 
1408 henkilöä ja leirivuorokausia kertyi 
3665. Näistä erilaisten yleishyödyllisten yh-
teisöjen kuten kaupunkien eri hallintokun-
tien (nuorisotyö, sosiaali-ja opetustoimi) se-
kä muiden järjestöjen ja yleishyödyllisten 
yhteisöiden osuus oli 795 leirivuorokautta.  
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Laakavuori
Pakila
Pukinmäki
Toimintojen kävijämäärät yht. 

17 933
11 933
14 626
44 504

25 259
12 418
16 449
54 126

2010Toimintakeskusten kävijämäärät 2009

2006
1 513

2007
3 077

2008
3 302

2009
3 129

2010
4 774

Yökoripallon kävijämäärät

Koko nuorisotoimessa käyntikertoja oli 
vuonna 2010 yhteensä 115 545, joista 
poikia oli 56124 ja tyttöjä 59421. Lisäksi 
muita oli yhteensä 14 150. 

Nuorisotoimessa kokonaiskäyntimäärä 
vuonna 2010 oli siten yhteensä  129 695.

Kerhoryhmiä oli keväällä 30 ja syksyllä 
33. Kerholaisia oli vuonna 2010 yhteensä 
931. Se on 151 kerholaista enemmän 
kuin vuonna 2009.  

Koko vuonna 2010 kokoontumisia oli 
yhteensä 888 ja kerhokäyntejä 5784. 
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EHKÄISEVÄ PÄIHDE- JA 
LASTENSUOJELUTYÖ
Helsingin NMKY:n ehkäisevän päihdetyön 
perustehtävänä on edistää terveyttä, hy-
vinvointia ja ehkäistä päihdehaittoja las-
ten, nuorten ja vanhempien parissa sekä 
tukea yhdistyksen eri toimijoita eh-
käisevän toiminnan toteuttamisessa osana 
niiden omaa perustehtävää. 

Ehkäisevälle työlle saatiin lahjoituksia tai 
avustuksia yhteensä 139.000 euroa.  Suu-
rin rahoittaja oli Raha-automaattiyhdistys. 
Muita rahoittajia olivat mm. Varova Oy, 
Helsingin kaupunki ja Kulmakoulusäätiö. 
Teimme yhteistyötä erilaisten kasvatus-, 
oppimis- tai huolenpitoyhteisöjen kanssa. 
Autoimme 20 paikkakunnalla nuorisotyötä 
ja perusopetusta tekeviä tahoja. 

Sininauhaliiton toimesta käynnistynyt 
elämyspedagogiikkaan perustuva Came-
ra obscura -toiminta täytti 15 vuotta. 

Juhlavuonna ohjelmaan tuotettiin uusi 
äänite pohjoissaameksi yhdessä Sami-
Radion kanssa. Toimintaa oli keväällä 
mm. Utsjoella, Inarissa ja Kemijärvellä, 
kaikkiaan 19 paikkakunnalla eri puolella 
Suomea.

Syksystä syksyyn -ohjelma tavoitti ennä-
tysmäärän 3110 nuorta. Ohjelmaa on to-
teutettu Varova Oy:n pitkäjänteisen tuen 
avulla 10 vuotta. Nuorisoyhteistyö Allians-
sin jakama nuorten työllistämisavustus 
mahdollisti aineiston päivittämisen ja oh-
jaajakoulutuksen. Tämän vuoden kirjoitus-
kilpailun voitti Janette Turunen Vantaalta 
kirjoituksellaan Virhevalinta. Kirjoituskil-
pailuun osallistui noin 600 oppilasta. Uusia 
kouluja ohjelman tilaajiksi tuli 20 lähinnä 
pääkaupunkiseudulta. Yhteistyötä tehtiin 
65 opettajan kanssa.

Helsingin NMKY panostaa myös sosiaali-
sesti vahvistavaan isä-lapsi-toimintaan. 

Samalla innostamme valtakunnallisesti 
muita toimijoita kehittämään lasten ja 
nuorten parissa tehtävää toimintaa perhe-
keskeisempään suuntaan. 

NUORISO

2006
1 487

2007
1 582

2008
5 816

2009
5 883

2010
5 180

Camera Obscura -projektin suorittaneita
2006
2 769

2007
2 300

2008
1 610

2009
2 345

2010
3 110

Syksystä syksyyn -ohjelman kävijämäärä

Ehkäisevä toiminta tavoitti vuonna 
2010 yhteensä pienryhmien tai 
yksilöllisen kohtaamisen kautta 
8 971 lasta ja nuorta sekä 676 aikuista. 

Tapahtumien kautta tavoitettiin 
3 800 lasta, nuorta ja lasten 
vanhempaa.

Helsingin NMKY:n isä-lapsi-toiminta 
tavoitti viikonloppuretkien, -lomien 
ja -leirien sekä kaupunkitoiminnan 
kautta 184 isää ja 273 lasta. 



1927 
HNMKY:n Vilho Nuoreva toi Suomeen koripallopelin. 
Nuoreva otti koripallon ohjelmaan johtamillaan NMKY:n muokkaus- ja 
voimistelutunneilla mm. Eläintarhan kansakoulun ja Vuorikadun voimistelusaleissa.

1927 Suomessa  ensimmäinen koripallo-ottelu 
pelattiin HNMKY:n Vuorikadun talon liikuntasalissa 
(nykyisessä  auditoriossa).  

1946 HNMKY:n 1. Suomen mestaruus koripallossa 

Helsingin NMKY:n koripallotoiminnan perustehtävänä on tehdä laa-
dukasta namikalaista koripallotoimintaa, ja olla maamme johtava 
koripallon harraste- ja junioriseura. 
     Vuonna 2010 aktiivisia pelaajia oli yhteensä 1224.  Uutena toi-
mintana elokuussa aloitettu Open Gym –toiminta saavutti suuren 
suosion. Syksyn aikana yksittäistä käyntikertaa näillä vuoroilla oli 
yhteensä jo 1100. 
     Pelikauden 2009-2010 päättäjäisissä 17.5. palkittiin kauden ansi-
oituneet. Palkintoina oli Ilona Ristan HNMKY:lle suunnittelemia pal-
kintoja, ja kustakin joukkueesta palkittiin yksi ansioitunut pelaaja. 
Kiertopalkinnoilla palkittiin ”Kauden tyttöpelaajana” Laura Juhola, 
”Hanno Möttölä -palkinnolla” Kristofer Clément , ”Henrik Dettmann 
-palkinnolla” Santtu Koskinen, ”Kauden Nuori Valmentaja” oli Valt-
teri Palojärvi, ”Hemming Lehtinen -palkinnon” sai Harri Vallila ja 
”Vilho Nuoreva -palkinnon” Reima Manninen. 

Junioreiden harjoitusryhmiä oli keväällä 31 ja syksyllä 38. Juniorei-
den joukkueet osallistuivat Koripalloliiton valtakunnallisiin ja alueel-
lisiin sarjoihin. Paras menestys valtakunnallisissa sarjoissa oli A-
tyttöjen joukkueella, joka saavutti  SM-hopeaa. 
     Kolmatta kautta järjestetyt C- ja B-ikäisten juniorien FUN-ryhmät 
olivat edelleen suosittuja. Myös FUN-ryhmä mini-ikäisille tytöille ja 
pojille jatkoi toimintaansa Vuorikadulla. Syyskuussa Pakilassa ja kes-
kustassa järjestetyille Hippo-kursseille osallistui yli 200 vuosina 
1999–2006 syntynyttä lasta. Kesällä Vuorikadun, PaNMKY:n ja Mal-
min palloiluhallin saleissa järjestettiin 9 päiväleiriä, joille osallistui 
yli 140 lasta.

Kaudella 2010 aikuisten sarjoihin HNMKY:stä osallistui 5 naisten ja 7 
miesten joukkuetta. Seuralla oli joukkueita naisissa 1-, ja 2-, 3- ja 4-
divisioonissa  ja miehissä 2-, 3-, 4, 5-divisioonissa. Lisäksi harraste-
porukoina ilman pelejä toimivat Vieteriukot ja YMCA Seniors, sekä 
kaksi aikuisten FUN-sekaryhmää. Pakilassa aloitettiin myös omat 
ryhmänsä miehillä ja naisiille syksyllä.
     Koulukäyntejä järjestettiin sekä tammikuussa että perinteiseen 
tapaan elo-lokakuun aikana. Yhteensä seuran valmentajat kävivät 
15 koulukäynnillä 12 eri helsinkiläisellä ala-asteen koululla. Koulu-
käynneillä pidettyihin koripallon näytetunteihin osallistui lähes 
2700  lasta.

Nuorten Parlamentin (NuPa) toiminta näkyi HNMKY:n omissa ta-
pahtumissa. Nuorten vastuulla on toimia vapaaehtoisina koripallon 
tapahtumaosiossa. 
     Seuran koripallotoiminnan johtajana toimi Mikko Mäntylä ja toi-
mistopäällikkönä Riikka Porra. Valmennuksenkehittäjänä aloitti Juu-
so Milen 1.4. alkaen. Ammattivalmentajina toimivat Henrik Pulkki-
nen ja lisäksi Olsi Marko 1.9. alkaen.
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LIIKUNTAKASVATUS

Koripallo

2006
1 158

2007
1 089

2008
1 165

2009
1 332

2010
1 224

Koripalloilijoiden määrät



1982 
HNMKY:n naisten koripallojoukkue 
voitti Suomen Cupin mestaruuden

1989  
HNMKY naisjoukkue voitti suunnistuksen 

Venlojen viestin Joutsenossa

1991 
Helsingin NMKY aloitti 
salibandytoiminnan

1992 
HNMKY:n 7. Suomen 
mestaruus koripallossa

2000    
Suomen ensimmäinen NBA-pelaaja 

HNMKY:n Hanno Möttölä NBA:hin 

2010    
Koripallon vapaat harjoitukset 

eli OPEN GYM toiminta alkoi

2010    
Salibandykoulu 

aloitti toimintansa
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Helsingin NMKY:n Salibandykoulu aloitti syksyllä Helsingin kaupun-
gin liikuntaviraston Maunulan palloiluhallissa. Mukana oli 15 lasta. 
Toimintaa suunniteltiin laajennettavaksi vuoden 2011 alussa Viikin 
alueelle, jossa on varaus Latokartanon liikuntahallista 6-7 vuotiaille.  
Salibandykoulun tarkoituksena on tarjota nuorille lajista kiinnostu-
neille mahdollisuuden aloittaa laji osaavien ohjaajien valmennuk-
sessa. Lisäksi HNMKY:n piirissä toimii yksi miesten joukkue. Sähly-
toimintaa yhdistyksen piirissä harrastetaan paljon varsinkin kerhois-
sa. Salibandytoiminnasta vastaa Petteri Pietiläinen.

Salibandyhuippu aloitti HNMKY:n junioreissa
”Harri Forsten kertoi pelaajakortissaan saaneensa ensimmäiset sali-
bandyoppinsa Namikan junioreissa ja pelanneen joukkueissamme 
kuusi vuotta, tällaiset kommentit ovat kovan uurastuksen jälkeen 
hyvin tervetulleita. Tämänkaltaiset tapaukset motivoivat ja antavat 
uskoa juniorityöhön, jonka piirissä on tällä hetkellä 150 nuorta.”   
Salibandyvastaava Petteri Pietiläinen kertoi Harri Forstenista, joka 
on salibandyn maailmanmestari vuosilta 2008 ja 2010

LIIKUNTAKASVATUS

Salibandy



1893    
HNMKY:n musiikkitoiminta käynnistyi kun sen ensimmäinen 
kuoro, sekakuoro perustettiin (Ilmari Krohnin Motettikuoro 
aloitti toimintansa jo vuonna1890)

1928   
Sinfoniaorkesterin 

toiminta alkoi

1939   
Mieskuoro 

perustettiin

Musiikkitoiminnan tarkoituksena on tarjota eri-ikäisille 
harrastajille puitteet monipuoliseen ja laadukkaaseen musiikin 
harrastamiseen. HNMKY:n musiikkitoiminnan piiriin kuuluvat 
musiikkiopisto, sinfoniaorkesteri, kuorot, sekä kehitysvammaisten 
orkesterit Piccolo ja Tremolo.

Orkesterissa ja kuoroissa harrastajien määrät ovat viime vuosina 
hivenen vähentyneet, mutta uusien taiteellisten johtajien myötä 
(sekakuoro ja seniorilaulajat vuonna 2010, orkesteri ja mieskuoro 
vuonna 2011) on ollut jo nähtävissä toimintojen monipuolistuminen 
ja uudistuminen. Jatkossa parannetaan musiikkiryhmien keskinäistä 
yhteistyötä ja kehitetään uusia konserttimalleja. Ohjelmiston uudis-
taminen on myös yksi tulevaisuuden haasteista. Tavoitteena on saa-
da niitä ryhmiä, jotka kokoontuvat muualla kuin HNMKY:n Vuorika-
dun toimipisteessä, mukaan yhteisiin konsertteihin ja juhliin.  
Orkesterit Piccolo ja Tremolo olivat jo jouluna 2010 esiintymässä 
HNMKY:n ja Arthurin työntekijöiden juhlassa.

MUSIIKKIOPISTO 
Musiikkiopiston vuosi oli edellisen vuoden kaltainen tapahtumiltaan 
ja oppilasmäärältään; jousisoittimien kamarimusiikkitoiminta oli 
vilkasta ja tasollisesti ilahduttavan hyvää. 
Musiikkiopisto antaa instrumentti-, laulun, teorian ja sävellyksen 
opetusta HNMKY:n Vuorikadun päätoimipisteessä, jossa opiston 
vakituisessa käytössä on seitsemän luokkaa. Musiikkileikkikouluryh-
mät kokoontuvat Tuomiokirkkoseurakunnan tiloissa Katajanokalla. 
Musiikkiopiston opetuksen perustana on Helsingin kaupungin kult-
tuurilautakunnan v. 2007 hyväksymä laajan oppimäärän opetus

suunnitelma. Musiikkiopiston toimintaa tukevat opetusministeriö 
(harkinnanvarainen valtionapu) sekä Helsingin kaupunki.

Musiikkiopisto-osastolle voi hakea pääsykokeissa toukokuussa; avoi-
men osaston puolelle voi hakea ympäri vuoden. Musiikkiopistopuo-
len ikä- ja tasovaatimuksia ei avoimelle puolelle hakiessa ole.  Avoi-
men osaston opetus sisältää vuodessa (syys- ja kevätlukukausi) 28 
viikkotuntia; tunnin pituus on 30 tai 45 minuuttia. Musiikkiopistossa 
opetusta on 35 viikkotuntia (syksyllä 17 h, keväällä 18 h); tunnin 
pituus on 45 minuuttia.

Opetusta annetaan seuraavissa instrumenteissa: piano, kitara, hui-
lu, laulu, viulu, alttoviulu, sello, kantele, sähkökitara, käyrätorvi. 
Lisäksi pianossa on vapaan säestyksen opetusta. Teoria-aineiden 
ryhmäopetus toteutetaan 45, 60 tai 90 minuutin pituisena tuntina 
viikoittain (28 viikkotuntia vuodessa). Musiikkileikkikoulun tuntien 
pituudet ovat 30 tai 45 minuuttia lasten iästä riippuen (35 viikko-
tuntia vuodessa).

Tasokursseja ( joista osa tehtiin konserttien yhteydessä ) suoritet-
tiin seuraavasti: Kantele taso 1: 1kpl, piano taso 1: 6 kpl, taso 3: 1 
kpl, laulu taso 2: kpl.
Mus. historia 1: 1 kpl, teoria 1 ja säveltapailu: 1 kpl, teoria 2: 3 kpl, 
teoria 3 ja säveltap.: 4 kpl.

Vuonna 2010 jousisoitinten kamarimusiikkitoiminta jatkui duo-, 
kvartetti - ja isommissakin kokoonpanoissa jälleen useissa konser-
teissa. Yhteistyö HNMKY:n muiden toimintamuotojen kanssa on 
ollut aktiivista.
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1966   
Musiikkiopisto perustettiin 

1975
Kehitysvammaisten orkesterit Piccolo ja Tremolo 

aloittivat toimintansa

1977   
Seniorilaulajat perustettiin

MUSIIKKIOPISTON OPETTAJAT
Pia Sävelkoski (viulu, alttoviulu), Hilkka Kukkamäki ja Jussi Pernu 
(piano),  Jussi Pernu (pianon vapaa säestys), Laura Rahnasto (huilu), 
Mika Seppänen (sello), Olli Hyyrynen (kitara), Irina Cederberg (kan-
tele), Kalle Kataja (käyrätorvi), Tiina Repo (musiikkileikkikoulu), 
Peter Seppäkoski (sähkökitara), Anu Kurkaa,  Minna-Sisko Mutanen 
ja Mika Nikander (yksinlaulu) sekä Ilkka von Boehm,  Kiira Siikavirta 
ja  Jutta Seppinen (teoria).

HELSINGIN NMKY:N MIESKUORO 
Mieskuoro harjoitteli Vuorikadun tiloissa Matti Vainion johdolla. Jäseniä 
mieskuorossa oli toimintakauden aikana keskimäärin  25 ja ”Häjyt”-
pienryhmässä 12 laulajaa. Kuoron puheenjohtaja on Harri Gulin. 

HELSINGIN NMKY:N SEKAKUORO 
Helsingin NMKY:n Sekakuoron taiteellinen johtaja vaihtui syyskau-
den alkaessa. Anna Immonen, joka on johtanut kuoroa syksystä 
2006 alkaen, jätti tehtävän muiden musiikillisten haasteittensa ta-
kia. Uutena johtajana syyskuussa aloitti Sibelius-Akatemian kirkko-
musiikkiopiskelija Jari Koivistoinen. Kuorolaisten kokonaisjäsenmää-
rä oli 22 laulajaa. Kuoron puheenjohtajana on Kaisu Salmi.

HELSINGIN NMKY:N SENIORILAULAJAT
Vuosi 2010 oli seniorikuoron 33. toimintavuosi. Kuoron puheenjoh-
tajana toimi Eeva Jalonen. Laulunjohtajina oli Anna-Liisa Valkonen 
11.5. asti (poissa 1.1.-31.3., sijaisena Erkki Pullinen).  Kuoron johta-
jana syyskauden alusta lukien toimii Erkki Pullinen. Seniorikuorossa 
oli vuonna 2010 jäseniä yhteensä 33 (vuoden 2009 lopussa 31).   

HELSINGIN NMKY:N SINFONIAORKESTERI 
Vuosi 2010 oli orkesterin 83. toimintavuosi. Kapellimestarina toimi 
Gösta Ölander. Syksyllä sovittiin, että Tapio von Boehm palkataan 
vuoden 2011 alusta kapellimestariksi. Konserttimestarina toimi Kal-
le Kalliorinne. Harjoituksissa soittajien määrä oli keskimäärin 14 ja 
esityksissä määrä vaihteli 16 – 29 soittajan välillä keikkamuusikko-
jen määrästä riippuen.  

KEHITYSVAMMAISTEN ORKESTERIT PICCOLO JA TREMOLO
Piccolo ja Tremolo kokoontuivat kevätkaudella Aleksis Kiven koulul-
la, mutta siirtyivät syksyllä Laajasalon opistolle.  Samalla orkesterei-
den johtajana aloitti  KM, musiikkiterapeutti Maarit Havanto. 

PERINTEINEN TOIMINTA

MALININ RAAMATTUPIIRI
Maan vanhin raamattupiiri Malinin piiri kokoontui toimintavuoden 
aikana 15 kertaa. Kokoontumiset olivat joka toinen maanantai pää-
osin ravintola Arthurin kabinetissa. Lounaan jälkeen luettiin valit-
tuja Raamatun tekstejä, ja pohdittiin niiden sisältöä. Kevätkaudella 
aiheena oli 1. ja 2. Pietarin kirje sekä Ensimmäinen Johanneksen 
kirje.  Syyskaudella piirin aiheena oli Toinen Johanneksen kirje. Pii-
rin vetäjänä toimi pääsihteeri Timo Laulaja.

MIESTEN PIIRI
Eri aloilta koostuva miesten piiri kokoontui vuoden 2010 aikana 
kaksi kertaa. Syksyllä (13.10.) teologian tohtori Arto Luukkanen 
vieraili piirissä kertomassa  näkemyksiään Venäjän kirkon tilan-
teesta. 21.11. HNMKY järjesti yhdessä Helsingin seurakuntayhty-
män ja Kansan Raamattuseuran kanssa miestapahtuman. 
HNMKY:n juhlasalissa pidetyn tapahtuman nimenä oli Mitä sinulle 
kuuluu mies – mies Suomessa 2010. Keskeisenä ideana oli tarkas-
tella miehenä olemista eri näkökulmista. Pääministeri Mari 
Kiviniemi lähetti tervehdyksensä tapahtumalle. 
     Piirin vetäjänä kevätkaudella oli rovasti Paavo Pinomaa. Syys-
kaudella vetovastuu siirtyi Timo Laulajalle. 

 KIRKKO-, KONSERTTI- JA JUHLATILAISUUDET
Kirkkotilaisuuksia oli vuoden aikana Vanhassa kirkossa, Tuomiokir-
kossa, Pakilan ja Johanneksen kirkoissa. Pakilan kirkkopyhää vietet-
tiin Hyvän paimenen kirkossa ja Pakilan NMKY:llä sunnuntaina 
7.11.  NMKY:n /NNKY:n rukousviikonjuhlamessu  ja HNMKY:n vuo-
sijuhla järjestettiin HNMKY:n juhlasalissa 17.11. Ohjelmassa esiin-
tyivät sinfoniaorkesteri, kuorot ja musiikkiopiston Magnolia jousi-
kvartetti. Puheen piti pääsihteeri Timo Laulaja ja loppurukouksen 
Aila Niinikoski  NNKY:stä. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 200 hen-
keä. Itsenäisyyspäivän juhlaan  6.12. Johanneksen kirkossa osallis-
tui 300 kuulijaa. Yhdistyksen kolmen oman rippikoulun konfirmaa-
tiot pidettiin Tuomiokirkossa, niissä oli 1400 vierasta. 

MATKAYSTÄVÄ-KERHO
Kerho on tarkoitettu matkailua harrastaville jäsenille ja matkojen 
ystäville. Vuonna 2010 HNMKY-Matkat toteutti yhdeksän matkaa. 
Niillä oli mukana yhteensä 212  matkailijaa. Vuonna 2009 matkaili-
joita oli 132. Jäseniä harrastekerhossa oli 466. Keväällä järjestettiin 
Matkailugaala, jossa esiteltiin kesän matkoja. 
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1975 
Helsingin NMKY:n avioliittotyö alkoi. 

HNMKY:n avioliittotyö on perhetyön vaikut-
taja, joka vahvistaa positiivista mielikuvaa 
avioliitosta miehen ja naisen välisenä suh-
teena järjestämällä avioliittoleirejä ja -
kursseja kiinnostuneille sekä kouluttamalla 
luennoitsijoita ja vertaisryhmien ohjaajia 
perhetyöhön. HNMKY:n nuoret aikuiset 
tuottaa merkitystä elämään tarjoamalla 
mahdollisuuksia vertaisauttajana toimimi-
seen. Samalla perheen lapsille järjestetään 
lastenleirejä. 

Avioliittotyön, mies- ja naistyön kaikki tilai-
suudet ovat maksullisia ja itse kannattavia. 
Toiminnan kehittäminen rahoitetaan lahjoi-
tusvaroin, jota varten on haettu rahanke-
räyslupa ja avattu lahjoitustili. Kertomusvuo-
den aikana lahjoitusten ja lahjoittajien määrä 
kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna.

Avioliittotyö, mies- ja naistyö järjestivät 

tapahtumavuoden mittaan 16 tapahtu-
maa, joihin osallistui yhteensä 3600 henki-
löä. Avioliittotapahtumiin osallistui 3 100 
henkilöä, miestapahtumiin 350 miestä ja 
naisseminaariin 150 naista. Lisäksi työala 
osallistui kymmeniin erilaisiin seurakun-
tien, järjestöjen ja yhteisöjen seminaarei-
hin ja työryhmiin.  

HNMKY:n avioliittotyön järjestämille kol-
melle avioliittoleirille osallistui noin 1800 
henkilöä. Kasvua kesän leiriosallistumisissa 
oli 200 henkilöä vuoteen 2009 verrattuna. 
Leirit pidettiin Helsingissä 12.-13.6. Pieksä-
mäellä 10.-17.7. ja Hartolassa 23.-25.7. 

Pieksämäellä pidetty viikon mittainen 
Paremman avioliiton perheleiri oli leireistä 
suurin ja se toteutettiin yhteistyössä Sisälä-
hetysseuran oppilaitoksen, nykyiseltä ni-
meltään Koulutuskeskus Agricolan kanssa. 

Kaikille leireille oli lapsille järjestetty aikuis-
ten ohjelman ajaksi oma leirinsä. Lasten-
leireille osallistui 700 lasta. Koulutettuja 
lastenhoitajia kesän leireille osallistui 225 ja 
he kaitsivat 450 lasta. 
   Pieksämäellä leiriviikko huipentui Tahdon-
kirkkotilaisuuteen Pieksämäen vanhassa 
kirkossa 16.7. 2010. 
   Pieksämäen avioliittoleirille osallistuu joka 
kesä Suomesta tai muualta maailmasta tule-
via monikulttuurisia perheitä. 

Mies- ja naistyö
Miesseminaareja on järjestetty 12 vuotta. 
Toimintavuotena järjestettiin neljä leiriä. 
Uutena toimintamuotona aloitettiin eräva-
ellus. Toiminnassa oli mukana 350 miestä.
Naistenpäivät pidettiin Kiponniemen kurssi-
keskuksessa Vesangassa. Tulijoita oli paljon 
enemmän kuin voitiin ottaa. 
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PERHE

Nuoret aikuiset - avioliittotyö 
sekä mies- ja naistyö



2000 
Tahdon kirkko - leirijumalanpalvelus, 
johon liittyy avioliittolupaus. 

2006 
Aviopareille suunnattu ryhmänjohtajakoulutus alkoi 

2007  
Luennoitsijakoulutus alkaa. Pajatoiminta käynnistyi  
avioliittoleireillä (leivonta-, nahkatyö-, kankaanpainanta-, 
urheilu-, seikkailutoiminta-, bändi-, tanssi-, laulu- ja liikuntapajat) 

2007      
Värikkäät leiripaidat lastenleirien hoitajien erottautumiseksi 

2010      
Avioliittotoiminnan miestyössä aloitettiin eräretket Lappiin
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Painatustyöt ja sähköinen viestintä
Pieksämäen, Hartolan ja Helsingin avioliit-
totapahtumien leiriesitteitä painatettiin 
yhteensä 20 000 kappaletta. Rukouskalen-
teria ilmestyi kolme kertaa yhteensä 2 500 
kappaletta. Kalenterin tilaajia on 700 henki-
löä. Facebookissa avattiin omat sivut. 
Avioliittoleirien opetuskirjasta Paremman 
avioliiton Rakkauspankki otettiin toinen 
painos huhtikuussa. Kirjan on toimittanut ja 
toisen painoksen tarkistanut Hanna Ranssi-
Matikainen. Suosituksensa kirjasta ovat an-
taneet kenttäpiispa Hannu Niskanen ja per-
heneuvoja, sosiaalipsykologi Saara Kinnu-
nen. Kaikkien avioliittotapahtumien opetus-
materiaalista painatettiin opetusmoniste 
tehtävineen. 

Avioliittotyöstä kertova Avec-lehti 
ilmestyi 25.000 kappaleen painoksena loka-
kuun alussa. Lehden kulut katettiin ilmoi-
tuksin. Lehden voi lukea netissä osoitteessa 
www.hnmky.fi. Pieksämäen lastenleiristä 
valmistui DVD (kesto 5 min.), jota voi kat-
sella netin kautta.   

Musiikkitoiminta
Kaikissa avioliittotapahtumissa on musiikilla 
tärkeä sija. Kuhunkin tapahtumaan kootaan 

oma musiikkiryhmä. Johtajina vuorottelivat 
Jukka Laaksonen, Markku Ikonen ja Terho 
Miettinen. Sen lisäksi ammattimuusikoista 
ja pitkälle ehtineistä alan harrastajista koot-
tu musiikkiryhmä jatkoi toimintaansa Hotel 
Arthurin tiloissa. 

Suunnittelutyö ja vastuunkantajat
Perhetyön valtuuskunnan tehtävänä on val-
mistaa opetusaineisto ja määrittää tulevai-
suuden pääsuuntaviivat. Hallitus vastaa 
avioliittotyön yleisistä suuntaviivoista ja 
Pieksämäen avioliittoleirin suunnittelusta ja 
leirien jatkotapahtumista, ryhmänjohtajien 
ja luennoitsijoiden koulutuksesta. 

Työalalla on kaksi palkattua työntekijää Pau-
la Ranssi ja osa-aikaisena Hanna Ranssi-
Matikainen.  Työalan aktiiveja on 900 hen-
kilöä. Toiminnan painopiste on vapaaeh-
tois- ja vertaistukityössä. Kirkkohallitus 
myönsi Kirkon tutkimuskeskuksen toimi-
kunnan esityksestä Hanna Ranssi-
Matikaiselle 11.000 euron suuruisen apura-
han ja Lapsen Aika Säätiö 3000 euron suu-
ruisen apurahan vuodelle 2011 väitöskirja-
työn loppuunsaattamista varten. Aiheena 
Yhdessä sittenkin. Kokemuksia erokriisistä 
ja vertaistuen merkityksestä. 

PERHE

2006
2 181

2007
1 649

2008
1 600

2009
1 600

2010
1 800

Avioliittotapahtumien kesäleirien osallistujamäärät

Kävijät
2006
416

2007
478

2008
400

2009
590

2010
700

Lasten määrä avioliittoleireillä

Kävijät

Avioliitto on tahdon-asia
”Täällä avioliittoleirillä olen 
ymmärtänyt, miten 
avioliitto on todellakin 
tahdon -asia. Olen 
pohtinut sitoutumisen 
tärkeyttä. Kun on mennyt 
nuorena naimisiin, voi 
ruoho alkaa vihertää aidan 
takana. Elämätön elämä 
saattaa houkutella, mutta  
avioliittoleirillä olen saanut 
vahvistusta sille, että tämä 
on liitto, johon tahdon 
sitoutua.”

Heini avioliittoleirillä 
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Helsingin NMKY:n ja HNMKY -yhteisön talous perustuu seuraaviin asioihin: yleinen taloudellinen tilanne, korkotaso, kiinteistöjen 

korjaustarpeet ja varsinaisen toiminnan alijäämä. Tilivuonna kehitys oli suotuista kaikkien näiden tekijöiden osalta. Varsinaisen toiminnan 

alijäämää on saatu vähennettyä 2008 aloitetuilla toimilla merkittävästi toiminnan määrän ja laadun kuitenkin kehittyessä. HNMKY 

yhteisön vakavaraisuus on hyvä, mutta lainojen hoitokyvyssä ja investointien rahoittamisessa on edelleen haasteita. Vuosi 2011 on 

alkanut talouden kannalta tilivuotta paremmin.

HNMKY:n taloudelliset tunnusluvut: 2010 2009  2008

 

Kokonaistuotot (vars.tmta) 2.490.767 2.372.073 2.334.777

Kokonaiskulut (vars.tmta) -2.717.409 -2.667.325 -2.613.347

Kulujäämä (vars.tmta)  -226.641 - 292.252,34 -278.570

Kulujäämä-% (vars.tmta) -9,1% -12,3 % -11,9%

Omavaraisuusaste 25,0% 23,6% 23,8%

(Opo/tase-ennakot)

Henkilöstö kokoaikainen 42 41 41

Palkat yhteensä 1.220.876 1.195.836 1.170.953

HNMKY- yhteisöjen taloudelliset tunnusluvut: 2010 2009 2008

Kokonaistuotot 8.418.015 8.091.268 8.290.090

(yhdistystoiminta, varainhankinta, sijoitustoiminta)

Kokonaiskulut 8.158.305 8.168.257 8.138.706

(yhdistystoiminta, varainhankinta, sijoitustoiminta)

Ali-/ylijäämä 259.711 -136.390       -2.100

Ali-/ylijäämä-% 3,1% -1,7%  0,0%

Omavaraisuusaste 41,9%      40,3%        40,4%

(Opo/tase-enn.)

Henkilöstö kokoaikainen 74 71 70

Palkat yhteensä 2.096.773 2.024.900 2.038.081 

Arvio tulevasta toiminnasta

Helsingin NMKY:n toiminnan rahoitus koostuu edelleen avustuksista, vuokratuotoista, toimintaan osallistuvien suorittamista 

osanottomaksuista ja yhteistyösopimuksista. Talouden tuloksen odotetaan kehittyvän siten, että toiminnan ylläpitäminen ja 

kehittäminen voidaan varmistaa sekä vastata NMKY-yhteisöjen taloudellisista sitoumuksista.

Talous ja taloudelliset tunnusluvut
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Yksityinen rahoitus

Varova
NMKY-liitto
Bändö hembygdsfond
Wihurin säätiö
Sohlbergin säätiö
Tunkelon säätiö
Nuori Suomi
Vak. Suomi
Fortum
Suomen Kuntoliikuntakeskus
Pakilan Hons
SLU
Sulasol
TH-Teocon
NSO-Tutkimusseura

15 000
11 350

7 500
5 000
5 000
3 000
3 000
2 500
2 000
2 000
1 200
1 000

864
850
200

Julkinen ja yksityinen rahoitus

Julkinen rahoitus 95 %
Yksityinen rahoitus 5 %

Yhdistyksen ulkopuoliset avustukset

Hki
RAY
Opetusministeriö
Muut

Yhteensä

458 055
228 759

88 390
121 796

897 000

Julkinen rahoitus

Hki
RAY
Opetusministeriö
CIMO
HEL. SRK. Y.
ELY

458 055
228 759

88 390
22 356
21 000
14 000



Helsingin NMKY Ry | Vuorikatu 17, 00100 Helsinki
Puhelin 09 173 44 231 
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