
-  1  -

HELSINGIN NUORTEN MIESTEN KRISTILLINEN YHDISTYS

VUOSIKERTOMUS 2011   



-  2  -

HELSINGIN NUORTEN MIESTEN KRISTILLINEN YHDISTYS
Helsingin NMKY (Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys) on osa maailman suurinta ei-poliittista nuorisoliikettä, jonka toimin-
taan 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 1889 perustettu Helsingin NMKY on nuorisojärjestö, lastensuojelujärjestö, urheiluseura, kristillinen järjestö, musiik-
kikasvatusjärjestö, 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. 
Helsingin NMKY:n toiminta perustuu kokonaisvaltaiseen hyvinvointikäsitykseen, jonka lähtökohtana on ekumeeninen kris-
tillisyys ja Raamatun sana. 

Helsingin NMKY on yhteisö, jossa jokainen otetaan vastaan vertaisena ja hänen haasteisiinsa vastataan hyväksyvässä ja rak-
kaudellisessa hengessä. Rukous, toiminta ja oman persoonallisuuden rakentaminen kristillisen arvomaailman tuella ovat 
nykyajassa toimiva elämäntapa.
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HYVÄN PUOLELLA 
Eräs ajankohtaisimmista puheenaiheista maassamme on syrjäytyminen. Siitä puhuttiin paljon myös äskeisten presidentin-
vaalien yhteydessä. Monet kanssaihmisemme ovat ajautumassa tai jo ajautuneet yhteiskuntamme marginaaliin. Tässä jou-
kossa on nuoria kymmenin tuhansin.

Yhdistyksellämme on jo pitkään ollut tärkeä asema kaupunkimme nuorten kasvun tukena. Se on tehnyt työtä kotien ja 
perheiden hyväksi, kutsunut yhteiseen toimintaan eri-ikäisiä ihmisiä, miehiä ja naisia. Se on ollut eri kulttuureista tulleiden 
kohtaamispaikka, urheilun ja kulttuurin vahva toimija. Tässä kaikessa ja paljossa muussa riittää työtä myös tänään ja tulevai-
suudessa.

Kuluneena vuonna yhdistyksemme toiminta on vastannut aikamme vaatimuksiin monella tavalla. Esimerkiksi erilaisiin ur-
heiluryhmiin osallistuvien määrä on ollut vahvassa kasvussa. Samaa toiminnan vahvistumista on ollut perhetyössä ja mu-
siikkitoiminnassa. Tutun kolmioperiaatteen mukaisesti tavoitteena on ollut luoda edellytyksiä ihmisen kokonaisvaltaiseen 
kasvuun ja kehitykseen.

NMKY-liikkeen kestävänä lähtökohtana on valoisa ja turvallinen kristillinen usko. Se julistaa jokaisen ihmisen ainutlaatuiseksi 
ja arvokkaaksi. Kaikkia kutsutaan Kristuksen hengessä mukaan yhteiseen iloon ja toimintaan sekä keskinäiseen huolenpi-
toon, ettei kenenkään tarvitsisi jäädä syrjään.

Kuluneesta vuodesta kiittäen ja uuteen Jumalan siunausta toivottaen

Hannu Niskanen, 

kenttäpiispa, 

Helsingin NMKY:n puheenjohtaja 

HNMKY:n hallitus:
Niskanen Hannu, kenttäpiispa, puheenjohtaja
Kulmala Markku, akatemiaprofessori sekä Helsingin yliopiston aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori, varapuheenjohtaja  
Kuusniemi Jussi, varatuomari, varapuheenjohtaja 

Cox James, pastori
Holopainen Juha-Matti, rehtori
Lampén Erkki,  KTM kauppatieteiden maisteri
Leskinen Markus, LKT
Miettinen Terho, KTM
Mäki Lauri, OTM
Oinaanoja Reima, toimitusjohtaja
Savela Juha,  talousjohtaja 
Ylänne Pekka, toimitusjohtaja
Esittelijöinä olivat pääsihteeri Timo Laulaja ja talousjohtaja Tero Latikka, joka toimi myös sihteerinä.
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PÄÄSIHTEERIN KATSAUS

Toimintavuosi 2011
Monipuolinen nuorisotyö, liikuntakasvatustyö, ja perhetyö sekä musiikkitoiminta muodostavat HNMKY:n toiminnan ytimen. 
Näiden työmuotojen yhteistoimintaa kehitettiin edelleen ottamalla käyttöön uusi organisaatio alkuvuonna 2011. Tässä ra-
kenteessa neljä toimialaa, nuoriso, liikunta, musiikki ja perhe, toimivat matriisissa sosiaalisen vahvistamisen, talouden, ke-
hittämisen ja viestinnän kanssa. Tämä mahdollistaa joustavamman tiimien muodostamisen erilaisten asiakokonaisuuksien 
ympärille ja perinteistä ”siilorakennetta” nopeammat reagointimahdollisuudet muuttuvissa olosuhteissa. HNMKY 2012-stra-
tegiassa tämä liittyy ”namikalaisen ydintoiminnan vahvistamiseen” ja ”organisaation selkiyttämiseen”.  

Helsingin NMKY:n uudessa organisaatiossa liikunta -toimialan pitää sisällään kaiken liikunnan yhdistyksessämme.  Tämä 
mahdollistaa liikuntakasvatuksen toteuttamisen nykyistä laajemmin eri lajien kautta. Tehtävään palkattiin hakuprosessin 
kautta liikuntakasvatuksen johtaja elokuun 2011 alusta. Liikuntakasvatuksen johtajaksi valittiin Manu Kangaspunta.  Avio-
liittotyötä vahvistettiin uudessa organisaatiossa ottamalla käyttöön perhetyö -nimike, jolla viestitään koko NMKY-toiminnan 
perheorientoituneisuutta ja ajatusta koko perheen osallistamisesta perheen hyvinvoinnin tukemisessa. Perhetyön johtajaksi 
valittiin Hanna Ranssi -Matilainen. Hän aloitti tehtävässä 1.1. 2012. 

Uutta organisaatiossa on myös sosiaalisen vahvistamisen toimiala. Sen ytimessä on sosiaalinen liikunta, jonka keskeisenä 
ajatuksena on tuoda liikunta kaikkien ulottuville taustasta tai maksukyvystä riippumatta. Tämä on yksi tulevaisuuden me-
gatrendejä ja Helsingin NMKY on siinä suunnannäyttäjä. Hyvinä esimerkkeinä, jo tehdystä ja toteutetusta sosiaalisesta lii-
kunnasta, on jo 15 vuoden ikään ehtinyt Yökoripallo-toiminta ja uutena avauksena Human Rights 09 -yhteistyö. Sosiaalisen 
vahvistamisen toimialaan liittyy myös merkittävä yhteistyösopimus Suomen Avartin kanssa.

Toimintakeskukset tulevat olemaan Helsingin NMKY:n toiminnan kärjessä tulevaisuudessa. Merkittävä lähtölaukaus tälle 
työlle saatiin Raha-automaatti yhdistyksen myöntämän nelivuotisen toiminta-avustuksen myötä Malmin toimintakeskus-
hankkeelle. Saimme myös hyvän osoituksen uuden organisaation toimivuudesta, kun toimintakeskus-konseptia on esiteltiin  
HNMKY:n toimialojen johtajista koostuvien tiimien toimesta mm. Helsingin kaupungin toimialajohtajille,  Raha-automaat-
tiyhdistykselle ja kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle. Näin saadun palautteen pohjalta konseptia työstettiin 
lopulliseen muotoonsa.  Haluan kiittää kaikkia tähän prosessiin osallistuneita tahoja hyvin tehdystä työstä!

Tiivistynyt yhteistyö NMKY-liiton ja veljesyhdistystemme, Tampereen ja Turun NMKY:n kanssa, on tuottanut mielenkiintoisia 
yhteistyöhankkeita mm. toimintakeskusten, viestinnän ja liikunnan alueilla. Tätä prosessia jatketaan edelleen, kun aletaan 
työstään koko NMKY-liikkeen kansallista strategiaa Suomessa.

Helsingin NMKY:n 2012 strategian viimeinen vuosi on käsillä ja on aika suunnata katse tulevaan. Kuten edellä mainitsin 
toimintakeskukset tulevat olemaan se foorumi, jossa tulevaisuuden NMKY-työtä tehdään Helsingissä. Tämä tapa toimia on  
perinteinen mutta samalla moderni: se yhdistää eri toimijat ja toimialat kokonaisuudeksi jossa toteutuvat NMKY-liikkeen 
kivijalassa olevat henkiset, hengelliset ja fyysiset arvot.

Helsingin NMKY kiittää kertomusvuonna 2011 toimintaan osallistuneita, erittäin runsaslukuista vapaaehtoisten joukkoa, 
luottamushenkilöitä, työntekijöitä sekä yhteistyötahoja ja kumppaneita. Yhdistys kiittää lämpimästi toimintamme tukijoita 
erityisesti Helsingin kaupunkia, Helsingin ev.lut seurakuntia ja seurakuntayhtymää, opetusministeriötä, Raha-automaattiyh-
distystä, Laajasalon opistoa, Helsingin Evankelista Opistoa, 
OK -opintokeskusta, Varova Oy:ta, OP-pankkia, Kulosaaren kotiseutusäätiötä, Tunkelon säätiötä, Päivikki ja Sakari Sohlbergin 
Säätiötä, Sininauhaliittoa, paikallisia Lionseja sekä lukuisia yrityksiä, jotka yhteistyö- ja mainossopimusten kautta ovat tuke-
neet arvokasta kasvatustoimintaamme.

Timo Laulaja, pääsihteeri 

Vastuuhenkilöt
Timo Laulaja,  pääsihteeri       Paula Ranssi, perhetyön johtaja 
Tero Latikka, talousjohtaja       (Mikko Mäkelä,  työvapaalla 31.1.2012)
Ari Inkinen, kehitysjohtaja      Anu Kurkaa, musiikkitoimenjohtaja
Jyrki Eräkorpi,  sosiaalisen vahvistamisen johtaja     Kenneth Koskinen, vs. nuorisotyön johtaja
Manu Kangaspunta, liikuntakasvatuksen johtaja,1.8.2011-  
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NUORISO
Helsingin NMKY:n nuorisotyö on henkistä, hengellistä ja fyysistä hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille.  Helsingin NMKY:n 
nuorisotyö vahvistaa siten NMKY:läistä identiteettiä kolmioperiaatteen mukaisesti. Helsingin NMKY:n nuorisotyö koetaan 
merkitystä tuottavaksi ja yksilöä arvostavaksi kristilliseksi yhteisöksi.  Yhdistyksenä olemme vetovoimainen, luotettava ja 
helposti lähestyttävä toimija. 

Varhaisnuorten kerhotoiminnan järjestämisen keskeisinä periaatteina on lasten näkökulmasta helppo saavutettavuus, mak-
suttomuus ja turvallinen ryhmä. Kerhotoiminta on myös osa Helsingin kaupungin strategiaa, jossa halutaan tarjota jokaiselle 
lapselle paikka tulla kohdatuksi. Matalan kynnyksen kerhotoiminta on avointa kaikille lapsille, vanhemmuuden laadusta 
riippumatta. Toiminnan vahvuuksina ovat kerhosihteereiden (ohjaajat) koulutus, toiminnan näkyvyys sekä toiminnan laa-
dun arviointi.

Pääasiassa kesäisin järjestettävä varhaisnuorten leiritoiminta tuottaa kolmioperiaatteen mukaista laadukasta, turvallista 
leiritoimintaa 7-14-vuotialle varhaisnuorille. Toiminta sitouttaa samalla vapaaehtoisia nuoria leiritoiminnan ohjaajan, ison 
siskon ja veljen tehtäviin ammattilaisten rinnalle.

Rippikoulut toteutetaan ev.lut. kirkon kasteopetuksen mukaisesti. Koripalloilijoiden on mahdollisuus osallistua koripallopai-
notteiseen rippikouluun ja partiolaisten vaellusrippikouluun. NMKY:n rippikoulut ovat osa Kristuksen kirkon yhteistä tehtä-
vää, jossa haluamme olla mukana.  

Rippikoulun jälkeinen nuorisotoiminta, YMCA-klubit ja isoskoulutus ovat yhteisöllistä helposti lähestyttävää nuorten kristil-
listä toimintaa, johon nuori voi kiinnittyä rippikoulunsa jälkeen. Nuori osallistetaan Helsingin NMKY:n ydintoimintaan.  Toi-
minta myös tukee ja ohjaa rippikoulun käyneitä nuoria vapaaehtoisiksi ryhmänohjaajan tehtäviin joko rippikouluissa tai 
lastenleireillä. 

ENN-ei-niin-nuoret -toiminta tarjoaa yli 18-vuotiaille nuorille mahdollisuuden ja puitteet kasvaa NMKY perheessä turvallises-
ti aikuisuuteen kolmioperiaatteen mukaisesti.

Yökoripallo-toiminta (Yökoris) integroi nuoria syntyperästä, kansallisuudesta tai uskonnosta riippumatta nykyiseen asuin-
maahansa. Toiminnan keskeisenä tehtävänä on sosiaalinen vahvistaminen ja yhteisön näkökulmasta viikonlopun häiriökä-
yttäytymisen ehkäisy.

Helsingin NMKY:n toiminta on perusteiltaan kansainvälistä. Toiminnassamme mukana oleville nuorille tarjotaan mahdolli-
suuksia tutustua NMKY:n kansainväliseen toimintaan. Kansainvälisyyskasvatusta tehdään yhdessä mm. NMKY-liiton FinYm-
ca-toiminnan kanssa.
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Keskeiset yhteistyötahot
Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskus, Helsinki-Team, Helsingin seurakuntayhtymä ja paikallisseurakunnat Pakila, Ku-
losaari, Mikael, Vartiokylä, Vuosaari ja Lauttasaari, Opetustoimi, Sininauhaliitto, Raha-automaattiyhdistys, Tunkelon säätiö, 
Kalliolan setlementti, Pääkaupunkiseudun partiolaiset, Kansallinen lastenliiton Helsingin piiri ja Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus (ELY), Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL).

Henkilöitä toiminnassa
 Nuorisotyön toiminnan piirissä oli kaikkiaan 3057 alle 15-vuotiasta ihmistä. 15-24-vuotiaita oli toiminnassa mukana 548. 
Aikuisia mukana oli 2500 laskentatavasta riippuen.  Käyntikertoja oli yhteensä 127 377. 

Vastuuhenkilöt: Nuorisotyönjohtaja Mikko Mäkelä, sosiaalisen vahvistamisen johtaja Jyrki Eräkorpi  ja nuorisosihteeri Ken-
neth Koskinen. 

Ohjaajina ja vastuullisina kerhosihteereinä toimi 50 henkilöä, vapaaehtoisina vertaisohjaajina leireillä oli 50 henkilöä sekä 
toimintakeskuksissa, ei-niin-nuorten toiminnassa, yökoripallossa, partiolippukuntien vapaaehtoisina oli yli 100 henkilöä eli 
yhteensä yli 200 henkilöä.

Varhaisnuorten sosiaaliset kerhot
Kerhotoiminta on osa Helsingin kaupungin strategiaa, jossa halutaan tarjota jokaiselle lapselle paikka tulla kohdatuksi. Ma-
talan kynnyksen kerhotoiminta on avointa kaikille lapsille. Kerhot alkoivat kevätkaudella samaan aikaan koulujen kanssa 
joululomien jälkeen. 

Kerholaiset ja heidän vanhempansa kokivat tehdyn kyselyn mukaan maksuttomat kerhot tärkeäksi toiminnaksi, jonka avulla 
lapsella on mahdollisuus harrastaa ja saada kavereita turvallisessa ympäristössä. Kaikki lapset kertoivat saaneensa uusia 
kavereita toiminnan parista. Puolet kyselyyn vastanneista lapsista kertoi, että kerho on heidän ainoa harrastuksensa. Neljä 
kertaa vuodessa kerättävien palautteiden avulla ohjaajat voivat kehittää kerhoaan. Kerhotyön kehittämisyhteistyötä tehtiin 
myös kaupungin nuorisotoimen kanssa. Siinä keskityttiin edelleen vertaisohjaajuuteen yli kuntarajojen. 

HNMKY:n sosiaalinen kerhotoiminta toimi vuonna 2011 seuraavilla paikoilla:
Itäkeskus (kaksi sählykerhoa), Kulosaari (kokkikerho ja näytelmäkerho) Laakavuori
(cheerleading-kerhoja, liikuntakerhoja, liikunta- ja palloilukerhoja), Latokartano
(ala-asteikäisten sählykerho ja tanssikerho), Malminkartano (kaksi sählykerhoa) 
Pakila (sählykerhoja myös perhesähly, askartelukerho, näytelmäkerho, kiipeilykerho myös perheille ja junioreille). Puistola 
(isä-lapsi sählykerho). Pukinmäki (Tyttis, Sk8r/Snou8r, kokkikerho ja biliskerho). Santahamina (kaksi sählykerhoa), Torpparin-
mäki (kaksi sählykerhoa),  Vartiokylä (monitoimikerho,  askartelukerho, liikuntakerho ja askartelukerho), Vuosaari  (isien ja 
lasten sählykerho, palloilukerho, ala-asteikäisten askartelukerho, liikunta- ja tanssikerhot). 

Yhteenveto
Keväällä 30 kerhoryhmää kokoontui kahdessatoista kaupunginosassa eri puolilla Helsinkiä yhteensä 512 kertaa. Yhteensä 
lasten kerhokäyntejä oli 3433. 
Syksyllä kerhoryhmiä oli 35, kerholaisia 514, kokoontumisia 399 ja kerhokäyntejä 2941. 
Kerhon ohjaustehtävissä toimi vuoden aikana 50 eri henkilöä. 
Yksittäisiä ihmisiä toiminnassa oli vuoden aikana 1037.
Yhteensä kerhot kokoontuivat  vuoden aikana 911 kertaa ja kerhokäyntejä oli 6374.

Rippikoulut
Rippikouluja oli kertomusvuonna kolme. Rippikoulu koostui yhteisestä alkutapaamisesta tammikuussa, omassa kotiseura-
kunnassa toteutettavasta seurakuntayhteysjaksosta, alkuopetusleiristä, leirijaksosta ja konfi rmaatiosta.
Rippikouluryhmiä oli kolme: 

Vaellusrippikoulu järjestettiin yhdessä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten (PäPa) kanssa. Leirijakso oli Saariselällä 6.-15.6.. Al-
kuopetusleiri Pellissä oli 9.-10.4. ja konfi rmaatio Helsingin Vanhassa kirkossa 19.6.  
Rippikoulun opettajina olivat Mikko Mäkelä, Jyrki Eräkorpi ja Elisa Happonen.

Koripallorippileiri järjestettiin Pellissä 1.-8.7. Alkuopetusleiri oli myös Pellissä 21.-22.5. ja konfi rmaatio Helsingin Vanhassa 
kirkossa 10.7. Opettajina toimivat Kenneth Koskinen, Eveliina Niemelä ja koripallovalmentajana Juuso Milen.

Rippileiri Pellissä/salibandyrippikoululeiri  järjestettiin 18.-25.7. Alkuopetusleiri Pellissä oli 16.-17.4. ja konfi rmaatio Helsingin 
Tuomiokirkossa 31.7. 
Rippikoulun opettajina toimivat Kenneth Koskinen, Eve Niemelä ja Santeri Mäkelä.

Helsingin NMKY:n rippikouluihin osallistui 59 rippikoululaista ja 30 isosta. 
Konfi rmaatioihin osallistui yhteensä noin 1400 ihmistä.
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Varhaisnuorten leirit
Vuonna 2011 HNMKY järjesti Pellin leirikeskuksessa yhteensä viisi viiden päivän mittaista varhaisnuorten leiriä 7-14 –vuoti-
aille, yhden talvileirin talviloma viikolla ja neljä kesäleiriä kesäkuussa. Leireillä oli yhteensä 200 lasta. Leireillä kerättiin palaute 
leiriläisiltä, vanhemmilta, ohjaajilta ja vapaaehtoisilta. Palaute oli erittäin positiivista. 97% leiriläisistä oli sitä mieltä, että lei-
rillä oli kivaa. Palautteen mukaan leiriläisille merkityksellisiä asioita onnistuneen leirikokemuksen saamiseksi olivat ammatti-
taitoiset ja motivoivat ohjaajat, innostuneet isoset, ruokapalvelun hyvä laatu ja uusien kavereiden saaminen. 

Vanhemmat  luottavat HNMKY:n brändiin ja he pitävät leiritoimintaa luotettavana ja laadukkaana. HNMKY:n leiritoiminta sai 
vanhemmilta 1-5 asteikolla yleisarvosanan 4,5. Potter -leirit ovat selkeästi suosituimmat leirit ja niiden kysyntä on valtava.

HNMKY:n varhaisnuorten leiritoiminnassa on mukana isosia ja appareita, jotka koulutuetaan vuoden aikana tehtäviinsä. 
Isoset ovat rippikoulun käyneitä HNMKY:n isoskoulutuksen suorittaneita nuoria, jotka toimivat varhaisnuorten leireillä vas-
tuullisissa tehtävissä ja ohjaavat leirin sisällöllisiä toimintoja. Apparit ovat 12-14 -vuotiaita nuoria, jotka ovat liian ”vanhoja” 
leiriläisiksi, mutta haluaisivat vielä Pellin varhaisnuorten leireillä olla mukana ja yhdistys haluaa tarjota heille toimintaa en-
nen rippikoulua. 

Vuonna 2011 HNMKY:n varhaisnuorten leireillä oli yhteensä 50 vapaaehtoista nuorta. 
Varhaisnuorten leirejä oli 5. Niissä oli yhteensä 200 lasta ja 50 vapaaehtoista. 

Rippikoulun jälkeinen nuorisotoiminta eli RJN
Rippikoulun jälkeinen nuorisotoiminta on yksi ”namikapolun” kulmakiviä, jossa nuoria sitoutetaan ja osallistetaan yhdistyk-
sen toimintaan hengellisten arvojen läsnäolossa. 

RJN -toiminnassa mukana olevat nuoret tulevat HNMKY:n toimintaan mukaan kerhojen, koripallon tai leirien kautta.  RJN 
-toiminta tuottaa yhdistykselle suuren määrän vapaaehtoisia nuoria, jotka mahdollistavat monien toimintamuotojen yllä-
pidon. 

RJN -toiminta sisältää jatkorippikoulun, HNMKY:n isoskoulutuksen ja jatkoisoskoulutuksen, Nuorten illat eli YMCA -klubit ja 
Raamikset, kerhosihteerikoulutuksen ja erilaiset tapahtumat sekä matkat, esim. Maata näkyvissä -festarit, Low Land Gamesit 
jne. ENN-ei-niin-nuoret -toiminta tarjoaa yli 18-vuotiaille nuorille mahdollisuuden ja puitteet kasvaa NMKY perheessä turval-
lisesti aikuisuuteen kolmioperiaatteen mukaisesti.

Vuonna 2011 jatkorippikouluviikonloppuun osallistui 60 nuorta. Nuorten iltoja, eli YMCA -klubeja ja Raamiksia pidettiin yh-
teensä 20 ja keskimääräinen osallistujamäärä oli 40 nuorta. Isoskoulutuksessa jatkoisoskoulutus mukaan luettuna nuoria oli 
40. ENN -toiminnassa oli aktiivisesti mukana 20 nuorta aikuista.

RJN -toiminnassa mukana olevista tulee leirien Appareita, jonka jälkeen he tulevat HNMKY:n riparille ja siitä isoskoulutuk-
seen, kerhosihteereiksi, YMCA-klubeihin, jatkoisoiskoulutukseen, Raamiksiin ja ENN -toimintaan. Heissä on myös erittäin po-
tentiaalinen tulevaisuuden työresurssi. Tällä hetkellä RJN -toiminnot kokoontuvat Vuorikadun kokoustiloissa. 

RJN -toiminnassa vuonna 2011 jatkorippikouluviikonloppuun osallistui 60 nuorta. Nuorten iltoja, eli YMCA -klubeja ja Raa-
miksia pidettiin yhteensä 20 ja keskimääräinen osallistujamäärä oli 40 nuorta eli käyntikertoja oli yhteensä noin 800. 

Isoskoulutuksessa jatkoisoskoulutus mukaan luettuna nuoria oli 40. 
ENN -toiminnassa oli aktiivisesti mukana 20 nuorta aikuista.

Muita tapahtumia
HNMKY ja Kulosaaren seurakunta järjestivät Grooveimmat joululaulut –tapahtuman 14.12. Kulosaaren kirkossa. Heikki Kärhä 
ja Jaana Manner esittivät tuttuja joululauluja sovitettuna Big Band orkesterille. Tapahtuma veti pienen kirkon täyteen ihmisiä 
eli noin 120. Juontajana toimi Kenneth Koskinen. Kolehti kerättiin Kirkon ulkomaanavulle toisenlaisen lahjan kautta.

Kansainvälinen toiminta
Kansainvälisyyskasvatus oli mukana läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa. Helsingin NMKY osallistui myös vuonna 2011 
Suomen NMKY-liiton organisoimaan kehitysyhteistyöhankkeeseen Gambiassa. ENN- nuorten EU-hanke Inspire II, jossa nuo-
ria Bulgariasta, Maltalta, Pohjois-Irlannista ja Suomesta, kokoontui Suomeen viikoksi heti vuoden 2011 alussa. 

NMKY-liikeen kesäleireillä yhdistyksen nuoria oli mm. Tanskassa, Latviassa ja Israelissa. Tanskassa leiri oli Tanskan NMKY:n 
leirikeskuksessa Lollandin saarella. Tanskalaiseen elämäntapaan tutustumisen lisäksi jokainen sai kertoa oman kotimaansa 
erityispiirteistä. Israelissa teemana olivat ympäristökysymykset.  Lisäksi Helsingin NMKY:n partiolaisia oli mukana Euroopan 
NMKY:n partiolaisten ESG-jamboreella Saksassa sekä World Scout Jamboreella Ruotsissa. 

Helsingin NMKY:n liikuntatoimi vieraili marraskuussa Ruotsissa tutustumassa nuoriso- ja liikunta-asioiden hoitoon Tukhol-
man NMKY:n eli KFUM Söderin hallinnoimassa Fryshusetissa. Matkalle osallistui kahdeksan henkilöä. 



-  9  -

Toimintakeskukset

Mellunkylän toimintakeskus (Laakavuoren kumppanuustalo)
Talolla toimivat HNMKY ja Kansallisen lastenliitto- Helsingin piirijärjestö ry.  Kumppanuustahot vastaavat yhdessä nuoriso-
talon toiminnasta tarjoten varhaisnuorille ja nuorille avointa toimintaa, retkiä, leirejä ja tapahtumia. Kumppanuusosapuolet 
vastaavat toiminnasta Nuorisoasiainkeskuksen myöntämällä tuella, jossa molemmilla oli kaksi kokopäiväistä työntekijää. 

Iltapäiväkerhossa lapsella on mahdollisuus leikkiä, askarrella, tehdä läksyjä, ulkoilla ja levätä sekä osallistua ohjattuun toi-
mintaan turvallisen aikuisen läsnä ollessa. Iltapäiväkerhossa on toiminut viikoittain kokkikerho, liikuntatuokio, leff akerho ja 
uutislehden toimitus. Iltapäiväkerholaisilla oli myös mahdollisuus kokeilla seinäkiipeilyä talon omalla seinällä.

Viikonlopputoimintaa järjestettiin kerran kuussa perjantaisin ja lauantaisin kello 18- 22.45. Viikonloppuina nuoret ja ohjaajat 
järjestivät erilaisia turnauksia, kuten gladiator- ja pingisturnauksia. Viikonloppuisin pelattiin koulun salissa myös koripalloa 
ja muita pelejä, mutta tehtiin uusiakin lajikokeiluja. 

”Ydin”-sisustusryhmän kokoontumiset jatkuivat vuoden aikana, jolloin tuoleja maalattiin, taloa sisustettiin ja hankintatoi-
veita välitettiin ohjaajille. Maanantaisin koko vuoden ajan nuorilla oli salivuoro koulun salissa, missä pelailtiin pääasiassa 
koripalloa. Verkkonuorisotyö ja nuorten kohtaaminen verkossa lisääntyivät. Facebookissa päivystettiin syksyn ajan säännöl-
lisesti arkena ennen talon aukeamista. Melkein kaikilla työntekijöillä on hygieniapassi. 

Keskeiset yhteistyötahot:  Nuorisoasiainkeskus, Kansallinen lastenliitto- Helsingin piirijärjestö ry, Parasta Lapsille ry (draama-
kerho). Liikuntaviraston Fun Action (popping), Mellunmäen MLL  ja HNMKY:n yökoripallo. Talon työntekijä kävi pitämässä 
Syksystä syksyyn -tunteja Vesalan yläasteen seitsemäsluokkalaisille. 

Jäsenkortin haltioita oli toimintavuonna 141. Nuorten käyntikertoja oli 8801. 
Muita käyntikertoja oli 20 709.  Yhteensä käyntikertoja oli 29 510.

Pakilan toimintakeskus
Pakilan alueella on suhteellisen paljon pienten lasten perheitä ja kotona pienten lasten kanssa olevia vanhempia. Toiminta-
keskuksen toiminnan suunnittelussa onkin lähdetty vahvasti alueen tarpeista. Pakilassa on mahdollisuus olla mukana liikun-
nan, nuorisotyön ja perhetyön toiminnoissa. Musiikkia ei vielä vuonna 2011 ohjelmassa ollut. Kerhopaikkojen ja turvallisen 
ympäristön luominen lapsille on toteutettu mm. aamu- ja iltapäiväkerhoina. 
Uutena toimintana aloitettiin syksyllä pienten lasten liikunnallinen aamupäiväkerho, jonka toiminnan piirissä oli  vuoden 
2011 lopussa yhteensä 20 ihmistä. Vapaaehtoisvetoisen perhekahvilan ”touhutorstain” kävijämäärä kasvoi vuoden 2011 lop-
pua kohti. Jokaviikkoisia kävijöitä on ollut noin 50, joista 30 lapsia. 

Keskuksen toimintamuodot ovat nähtävissä aulassa olevasta televisiosta, esitteistä, toimintamuotojen käytännön esittelyis-
tä alueella ja toimintakeskuksessa järjestettävistä tapahtumista..Sosiaalinen media otettiin facebookin muodossa käyttöön 
vuonna 2011.  Pakilan tiloja käytettiin toimintavuonna aiempaa tehokkaammin.  Myös vuokralaisten määrä lisääntyi oman 
toiminnan ulkopuolisina aikoina. Tet-harjoittelijoiden, isosten ja appareiden ottaminen mukaan toimintaan on osallistanut 
monia lapsia ja nuoria. 

Pakilan toiminnan kävijämäärät: ilman koripallon käyttökertoja:  
ihmisten määrä 2510  ja toimintojen käyntimäärät 14663

Pukinmäen toimintakeskus
Pukinmäen toimintakeskus järjestää monipuolista toimintaa eri-ikäisille ihmisille. Pääpainona toiminnassa on 8-18-vuotiaille 
järjestettävä avoin toiminta. Lisäksi tiloissa järjestetään toimintaa perheille, koululaisille, bändeille sekä monikulttuurisille 
ryhmille. 

Esimerkiksi  toukokuussa järjestettiin tiloissa suuri hiphop-tapahtuma, jota nuoret olivat mukana suunnittelemassa. Tapah-
tumaan osallistui 6 bändiä, joista kolme muodostui toimintakeskuksen omista kävijöistä ja toiset kolme Pukinmäessä asu-
vista tai siellä varttuneista lahjakkuuksista. Saimme tapahtumaan hankittua valomiehen/miksaajan ja ammatti dj:n. Tapah-
tumassa vieraili noin 130 nuorta. 

Vuoden aikana tapahtui paljon muutoksia iltojen kävijöissä. Samalla saimme paljon uusia kävijöitä toimintakeskukseen. 
Uudet nuoret olivat riehakkaampia, tarvitsivat tiukempia sääntöjä, ja joutuivat enemmän vaikeuksiin vapaa-ajallaan. Heillä 
oli paljon ongelmia myös kotona. Loppuvuodesta talomme kävijöistä noin 25 nuorta asui tai oli lyhyen ajan sisällä asunut 
laitoksessa. Saimme paljon puheluita eri laitoksista, kun joku nuorista oli kadonnut tai joutunut vaikeuksiin. Tämä lisäsi yh-
teistyötä eri laitosten kanssa.

Vuoden aikana teimme merkittävää yksilöllistä ohjausta muutamien nuorten kanssa. Yksi autettavista oli 17-vuotias tyttö. 
Tyttö oli masentunut ja hän oli jättänyt koulunsa kesken. Yksi työntekijöistämme otti tehtäväkseen hänen auttamisensa. 
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Vähitellen keskustelut tuottivat tulosta ja tyttö alkoi saada uudelleen otetta elämästään. Vuoden aikana tyttö teki valtavasti 
vapaaehtoistyötä toimintakeskuksella ja nautti lasten kanssa olemisesta. Hän kehittyi vuodessa todella merkittävästi lasten 
kanssa toimimisessa ja päätti hakeutua alalle. 

Loppuvuodesta tyttö tuli täysi-ikäiseksi ja löysi myös työpaikan itselleen. Tytön ulkoinen olemus muuttui huomattavasti 
vuoden aikana ja hän kertoi saaneensa voimaa ja iloa lasten kanssa toimimisesta. 

Yhteistyö lähialueen toimijoihin lisääntyi merkittävästi vuoden aikana. Alepan kanssa teimme tiivistä yhteistyötä, koska nuo-
ret tuottivat heille paljon ongelmia, eikä heillä ollut keinoja kurinpitämiseen. Keskustelimme nuorten kanssa tapahtumista. 

Koulun kanssa yhteistyö kehittyi ja molemmat tahot saivat lisätietoa nuorista toisiltaan. Vierailimme koululla maanantaisin 
pitkän välitunnin ajan ja samalla kuulimme opettajilta koulun kuulumisia ja tapasimme alueen nuoria, jotka eivät olleet 
nuorisotalon toiminnassa mukana. Aloitimme koulun kanssa yhdessä tulevaisuusryhmän, jossa ohjaajina toimivat koulun 
kuraattori, opinto-ohjaaja, yksi työntekijämme sekä yksi työntekijä Tulevaisuustiskiltä. Ryhmässä aloitti 10 poikaa, joilla kou-
lunkäynti ei sujunut ja elämä oli muutoinkin hukassa. Pojat lintsasivat paljon koulusta ja heillä oli vaikeuksia sekä kotona että 
päihteidenkäytön kanssa. Ryhmä vieraili lisäksi erilaisissa koulutuspaikoissa ja työpaikoissa. 

Seurakunnan kanssa teimme myös yhteistyötä. Yksi heidän nuorisotyöntekijöistään kävi kerran viikossa tapaamassa meidän 
nuoriamme iltatoiminnassa. Me saimme samalla lisätyövoimaa iltaan ja hän tapasi nuoria, joita heidän toiminnassaan oli 
vähän mukana.

Loppuvuodesta saimme jo pitkään huonossa kunnossa olevia tiloja korjaukseen. Bändikämppä korjattiin syksyllä täysin. 
Salin korjaus jäi vuoteen 2012 ja yläkerran lattiaremontin olisi tarkoitus alkaa vuoden 2012 toukokuussa.

Pukinmäen toiminnan kävijämäärät: Nuorten käyntikertoja oli toimintavuoden aikana 12 770 ja ulkopuolisia 5899 eli yh-
teensä 18 669 käyntikertaa.

Toimintakeskusten kävijämäärät
                                       2009                 2010                    2011
Mellunkylä                    17 933               25 259                 29 510      
Pakila                           11 945               12 418                 14 663
Pukinmäki                    14 626               16 449                 18 669
Yhteensä                    44 504               54 126                  62 842

Kulosaari
Kulosaaren NMKY jatkoi vuonna 2011 toiminnan kehittämistä ja monipuolistamista yhdessä saaren eri tahojen kanssa. Yh-
teistyö NMKY:n ja seurakunnan, sekä alueen muiden toimijoiden välillä oli tiivistä. Nuorisotilat ovat olleet käytössämme seu-
rakuntatalolla ja niissä on järjestetty kahta varhaisnuorten kerhoa. Vuoden aikana järjestettiin kaksi kokoperheen tapahtu-
maa, joissa vanhemmilla oli mahdollisuus tutustua kerhojen toimintaan. Osallistujille mainostettiin samalla leiri- ja isä-lapsi 
–toimintaa. Nuorille järjestettiin toimintaa viikoittain koululla, jossa oli nuorten avoin liikuntavuoro. Kulosaaren NMKY on 
osallistunut alueen virkamiestyöryhmiin, jotta olisi perillä paremmin Kulosaaren ajankohtaisissa asioissa. HNMKY ja Kulosaa-
ren seurakunta järjestivät Grooveimmat joululaulut –tapahtuman 14.12. Kulosaaren kirkossa. 

Ihmisiä Kulosaaren toiminnassa oli mukana 400 ja käyntikertoja oli 1150.
Lauttasaari

Yhteistyössä Lauttasaaren seurakunnan ja Nuorisoasiankeskuksen kanssa etsittiin edelleen mahdollisuuksia seurakuntapai-
notteisen toimintakeskuksen luomiseen. Tälle antoivat hyvän perustan henkilösuhteet, NMKY:n historia alueella sekä Nuori-
soasiankeskuksen nimikkotilan saaminen Punaisesta Huvilasta.. 

Santahamina ja Viikki
Santahaminan ja Viikin paikallisyhdistykset ovat olleet syksyn 2008 priorisoinnin jälkeen reservissä. Santahaminassa jatket-
tiin varhaisnuorten kerhotoiminnan ja sotilaskotiyhteistyön merkeissä.

Pelli
Pellin leirikeskusta ylläpitää Helsingin NMKY:n Tuki-Säätiö, joka myös tuki toimintavuonna Helsingin NMKY ry:n toimintaa. 
Vuonna 2011 Pellissä oli leirejä ja tapahtumia 60 sekä leirivuorokausia 4289. Näistä erilaisten yleishyödyllisten yhteisöjen 
kuten kaupunkien eri hallintokuntien (nuorisotyö, sosiaali- ja opetustoimi) seurakuntien sekä muiden järjestöjen ja yleis-
hyödyllisten yhteisöiden osuus oli 2031 leirivuorokautta. 
Vuonna 2011 osallistujia oli yhteensä 1695 henkilöä (vuotta aiemmin kävijöitä 1408), joista HNMKY:n järjestämän leiritoimin-
nan kävijöitä oli 791 henkilöä, muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kävijöitä oli 904.  .

Ehkäisevä päihde- ja lastensuojelutyö
Yhdistyksen ehkäisevän päihdetyön perustehtävä on edistää terveyttä, hyvinvointia ja ehkäistä päihdehaittoja lasten, nuor-
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ten ja vanhempien parissa sekä tukea yhdistyksen eri toimijoita ehkäisevän toiminnan toteuttamisessa osana omaa perus-
tehtävää.  Ehkäisevää päihdetyötä tehdään lasten ja nuorten parissa (7-18-vuotiaat), nuorten aikuisten (19-29-vuotiaiden) ja 
lapsiperheiden vanhempien parissa. Toimintatapoina ovat kerronnallisuus ja toimintakokemusmenetelmät. 

Käytössä oli kolme päihdekasvatusohjelmaa.  Syksystä syksyyn ja Camera obscura -ohjelmia toteutetaan pääasiassa koulu-
yhteisöissä laajan verkoston kanssa. Ryhmässä päihteettä  –toiminta on tarkoitettu urheiluseuroille. 

Ehkäisevää päihdetyötä kehitetään kahden kehittämishankkeen avulla. Kummankin rahoittaa RAY ja niihin liittyy laaja yh-
teistyöverkosto. 

Isä-lapsi-hankkeella vahvistetaan isyyttä ja luodaan perustaan päihdehaittojen ehkäisylle. Puolustusvoimien kirkollisen työn 
kanssa toteutettavalla Kumppanuus-hankkeella vahvistetaan ehkäisevän työn käytäntöjä nuorten aikuisten parissa Puolus-
tusvoimissa ja sen järjestökumppaneiden parissa.

Keskeiset yhteistyötahot vuonna 2011 olivat:  Suomen NMKY:n liitto, Suomen NMKY:n urheiluliitto, Helsingin kaupunki, 
Preventiimi, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Puolustusvoimien kirkollinen työ, Camera obscura –paikkakuntien yhteistyö-
verkosto, Yllätetään yhteiskunta –verkosto, Varova Oy, Hotel Arthur Oy, Sininauhaliitto, Nuorten Ystävät, Espoon ja Keravan 
NMKY ja Lastensuojelun keskus. 

Vastuuhenkilönä toimi Ari Inkinen

Camera  obscura –ohjelma
Helsingin NMKY:n jalostama ja käyttämä arvo- ja päihdekasvatusohjelma Camera obscura -toiminnassa  hyödynnetään ker-
rontaa, mielikuvaharjoitteita, kokemuksellisuutta ja yhdessä oppimista. Ohjelman sisältö nousee peruskoulun opetussuun-
nitelmasta ja tehostaa opettajan työskentelyä, sekä vahvistaa koulun yhteistyörakenteita. Samalla opettajat ja muut kasva-
tusyhteisöt ovat saaneet kumppanuuden kautta vahvistusta päihdekasvatuksen toteuttamiseen.

Camera obscura -ohjelma toteutettiin 18 paikkakunnalla yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppanei-
na ovat olleet koulut, järjestöt ja seurakunnat.  Yhteistyökouluja oli 41 ja sen lisäksi 71 muuta tahoa. 

Camera obscura -ohjelmaan on osallistunut 6 668 (111%) peruskouluikäistä lasta ja nuorta. Ohjelman toteutuksessa eri paik-
kakunnilla on ollut 564 (160%) opettajaa, nuorisotyöntekijää, järjestötyöntekijää ja vapaaehtoista.  Pitkäjänteisyyden on 
mahdollistanut muun muassa vakaa rahoitus RAY:n taholta,

Paikkakunnat olivat Kempele, Ranua, Kajaani, Kemi, Keminmaa, Tampere, Jyväskylä, Aura, Rusko,  Uusikaupunki, Mäntsälä, 
Pornainen, Sastamala, Lieto, Kannus, Kuusamo, Haukipudas ja Suomussalmi.

Camera Obscura  –ohjelma    
 Vuosi                                    2007             2008            2009            2010         2011
Tavoitettu oppilaita              1582             5816            5883            5180         6668

Syksystä Syksyyn –ohjelma 
Syksystä Syksyyn -tarinatuokiolla kohdattiin vuoden aikana 2146 lasta ja nuorta pääkaupunkiseudulla. Heidän kanssaan 
pohdittiin nuorille ajankohtaisia päihdekysymyksiä ja korostettiin oman päätöksen teon merkitystä.

Syksystä Syksyyn –tarinatuokioita eli ryhmäkokoontumisia oli noin 100. Toiminnan toteutti yksi päätoiminen osa-aikainen 
(30%) työntekijä, sekä viisi palkkiotoimista ohjaajaa. Yhteistyökumppanien työntekijät toteuttavat ohjelmaa osana omaa toi-
mintaansa. Toiminnassa korostettiin nuoren oman päätöksenteon merkitystä tulevaisuuden kannalta. Tämän lisäksi olemme 
pitäneet kaksi vanhempainiltaa, joissa olemme kohdanneet 200 lasten ja nuorten vanhempaa. 

Emme järjestäneet tänä vuonna Syksystä syksyyn –kirjoituskilpailua, sillä haluamme miettiä sen toteuttamista uudella ta-
valla ja panostaa siihen entistä enemmän tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että kirjoittamisen lisäksi nuoret voisivat ilmaista 
itseään useammalla tavalla.

Ohjaajakoulutuksiin osallistui vuonna 2011 yhteensä 15 henkilöä. Ohjaajakoulutusmateriaali on uusittu siten, että kohde-
ryhmänä nähdään vahvemmin jo nuorten kanssa toimivat ammattilaiset. 

Syksystä Syksyyn  –ohjelma 
Vuosi                           2007         2008            2009            2010          2011
Tavoitettu nuoria        2300         1610            2345            3110          2146

Sosiaalinen vahvistaminen
Helsingin NMKY:n sosiaalinen vahvistaminen käsittää seikkailukasvatustoiminnan, yökoripallo-toiminnan,  Avartti – toimin-
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nan ja  Ymca-activities  –toiminnan. 

Yhdistyksessä tehtiin organisaatiomuutos vuoden 2010 lopulla. Vuonna 2011 sosiaalisen vahvistamisen osuus kulki läpäisy-
periaatteella kaikkien eri toimintasektoreiden sisällä. 

Pellin toimintakeskus on ollut sosiaalisen vahvistamisen yksi keskeisiä toimintaympäristöjä vuonna 2011. ELY-keskuksen 
kautta tullut taloudellinen tuki nuorten monikulttuuriseen liikuntaa lähes kaksinkertaistui, mikä mahdollisti toiminnan laa-
jentamisen. Toimintapaikkoja oli kuluneena vuonna yhteensä yli 20. Osa oli säännöllisiä tapahtumia tietyssä paikassa ja osa 
tapahtumia ympäri Helsinkiä.

Yökoripallo-toiminta (Yökoris) integroi nuoria syntyperästä, kansallisuudesta tai uskonnosta riippumatta nykyiseen asuin-
maahansa. Toiminnan keskeisenä tehtävänä on sosiaalinen vahvistaminen ja yhteisön näkökulmasta viikonlopun häiriökä-
yttäytymisen ehkäisy ja matalan kynnyksen siilona toimiminen erilaisiin toimintamuotoihin tai integroitumista helpottaviin 
kiinnittymisiin kaupungissa. 

Toiminnassamme mukana oleville nuorille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua NMKY:hyn kansainvälisesti. Kansainvälisyys-
kasvatusta tehdään yhdessä mm. NMKY-liiton FinYmca- toiminnan kanssa. Monikulttuurisuutta toteutetaan HNMKY:ssä 
inkluusion eli ”osallistavan kasvatuksen” periaatteiden mukaisesti. Toimintaa ja sen tunnettavuutta edistetään internetin 
verkostoissa.

Keskeisinä yhteistyötahoina ovat olleet Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskus, Helsingin kaupungin liikuntavirasto, Hel-
singin kaupungin sosiaalivirasto, Helsinki Human Rights 09 ry., IceHearts ry, Walter ry., FiMu ry, Raha-automaattiyhdistys, 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY).

Käyntikertoja oli monikultturisessa liikunnassa 12142. Arviolta noin 4500 eri ihmistä osallistui toimintaan. Vapaaehtoisia oli 
mukana vuonna 2011 sosiaalisen vahvistamisen vastuutehtävissä 45 henkilöä, joista palkkiopohjaisia henkilöitä 35 henkilöä. 

Yökoripallotoiminnasta vastaa Jyrki Eräkorpi. Valmentajana toimii Olsi Marko.

Yökoripallo       
Vuosi                            2007          2008         2009          2010          2011
Osallistumisia             3077          3302         3129          4774         12142

Partio
Partiotoiminnalla on yhdistyksessä merkittävät ja pitkät perinteet, sillä partiotoiminta on alkanut Suomessa juuri Helsingin 
NMKY:n piiristä vuonna 1910.

Vuonna 2011 HNMKY:n toiminnassa oli kolme partiolippukuntaa Katajaiset, Helsingin Siniset ja Rastipartio. Rastipartio ja 
Katajaiset nostivat jälleen jättikokoisen Suomen lipun salkoon itsenäisyyspäivän valtakunnallisessa päätapahtumassa Hel-
singin Tähtitorninmäellä. Katajaiset on vastannut tapahtuman lipunnostosta jo 50 vuoden ajan.

NMKY:n Katajaiset
Lippukunta  toimii Sörnäisissä. Lippukunta on perustettu vuonna 1910. Lippukunnanjohtajana toimii Marko Läärä.

NMKY:n Katajaisten Partioveretaanit
Partioveteraanit kokoontuivat kuukausittain ravintola Arthurin kabinettiin kokoukseen, jossa kuultiin esitelmä ajankohtai-
sesta aiheesta. Toiminnassa oli mukana 40 partioveteraania. Katajaisten Partioveteraanien puheenjohtajana toimi Martti 
Nylén ja sihteerinä Esko Vepsä.

Partiolippukunta Helsingin Siniset
Helsingin Siniset on poikapartiolippukunta, joka on perustettu vuonna 1917. Lippukunnan perusti silloinen NMKY:n pääsih-
teeri ja Suomen partioliikkeen ylijohtaja, pastori Verneri Louhivuori. 

Erätaitojen lisäksi lippukunnassa tutustutaan myös urbaanimpiin taitoihin ja kotikaupunkiin. Toiminta on pääasiassa suun-
nattu 7-22 vuotiaille pojille, mutta myös sitä vanhemmat ovat tervetulleita mahdollistamaan tapahtumia ja viikoittaista toi-
mintaa.

Alun alkujaan Helsingin keskustassa sijainnut lippukunnan kolo sijaitsee nykyisin Laajasalossa. Lippukunnalla on myös Vih-
din Saarijärven saaressa sijaitseva Aarnela, joka toimii usein tukikohtana suunnattaessa retkiä Nuuksion Kansallispuistoon. 

Lippukunnan toimintaa tukee Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskus, Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys, 
Helsingin Sinisten Tuki Ry. ja Apteekkarikilta. Näistä Helsingin Sinisten Tuki Ry. (koostuu lippukunnan jäsenten vanhemmista) 
ja Apteekkarikilta (koostuu vanhoista lippukuntalaisista) ovat meille läheisimpiä. Lippukunnanjohtajana toimii Pyry Savolai-
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nen ja lippukunnanjohtajan apulaisena Eero Sipilä

Helsingin Sinisten Kilta - APTEEKKARIT
Helsingin Sinisten killan toiminta sen 17. toimintavuotena liittyi vahvasti Partiolippukunta Helsingin Sinisten toimintaan. 
Aarnelassa suoritettujen kunnostusten myötä myös alueen käyttö on lisääntynyt.  Killan jäsenmäärä toimintavuonna oli n. 
70. Jäsenmaksun maksaneita oli 50. Killan puheenjohtajana on toiminut Kauno Kuusela.

Rastipartio
Rastipartio on perustettu vuonna 1993 ja se toimii Rastilassa. Rastipartio on yhdistyksen lippukunnista elinvoimaisin.  Vuosi 
2011 oli lippukunnan 19. toimintavuosi. Lippukunnassa toimi vuoden päättyessä yhteensä kymmenen ryhmää: kaksi lau-
maa, kaksi seikkailijajoukkuetta, kaksi tarpojavartiota, yksi samoajavartio ja vaeltajaryhmä.

Rastipartio osallistui vuoden aikana viidelle leirille, joista kaksi oli kansainvälisiä Jamboreita Saksassa ja Ruotsissa. Retkiä 
toteutettiin 11. Lippukunta osallistui jälleen piirin paraatiin partioviikolla huhtikuussa runsaan 30 hengen voimin.  Itsenäi-
syyspäivän juhla järjestettiin Meriharjussa lippukunnan retken yhteydessä. Retkelle osallistui 63 henkilöä. Lippukunnan joh-
tajisto vastasi myös valtakunnallisesta itsenäisyyspäivän lipunnostosta ja äänentoistosta. Lippukunnanjohtajana toimi Essi 
Tarvonen. Lippukunnan jäsenmäärä oli 107 henkeä.

Johiksen Ventti
Kulunut toimintavuosi on ollut Saariselän maastoissa Kakslauttasen joen varressa olevan Lapin majan kuudestoista.  Vuoden 
2011 aikana kämpällä oli yhteensä 409 yöpymisvuorokautta 32 viikon aikana. Päivävierailijoita oli paljon päiväkirjan mukaan 
varsinkin kesäaikaan. Kämpän jälleenvuokrausta on hoitanut HNMKY:n toimistolla Janne Suvitie ja Kauno Kuusela sekä Jo-
hiksen Ventin isäntänä toiminut Rainer Sjöman.

LIIKUNTA
Helsingin NMKY:n liikunnassa vuosi 2011 oli hyvin monipuolinen. Organisaation strategiaan liittyen merkittävin tekijä toi-
minnassa oli rakenneuudistuksen käynnistyminen. Elokuun alusta lajijaokset siirtyivät uudentyyppiseen organisaatioon 
liikuntakasvatuksen kokonaisuuden alle.  Syksyn 2011 aikana liikuntakasvatuksen kokonaisuus aloitti sisäisen kehittämis-
projektin, joka tulee jatkumaan vielä useita vuosia. Se yhtenäistää eri lajien toimintasisältöjä ja avaa uusia lajeja sekä toimin-
tamuotoja HNMKY:n liikunnassa. 

Merkittävimpiä uusia avauksia olivat yhteistyön ja pilottihankkeiden käynnistäminen Helsingin kaupungin liikuntaviraston 
ja opetusvirastojen kanssa FunAction ja EasySport kerhojen muodossa. Kansainvälistymisen sekä toiminnan yhtenäistämi-
sen ja kehittämisen kannalta vierailu Tukholmassa Fryshusetin toimintakeskuksessa oli merkittävä.

Koripallo 
HNMKY on merkittävä liikuntakasvatuksellinen vaikuttaja pääkaupunkiseudulla.  Sen tarjoamassa koripallotoiminnassa 
liikkui yli 4000 lasta ja nuorta. Pääosa toimintaan osallistuneista liki 3500  oli ala-aste- ja päiväkoti-ikäisiä lapsia. Seuran 
valmentajat kävivät lähes 30:llä koulukäynnillä 15:sta eri helsinkiläisellä ala-asteen koululla.  Helsingin OP Pankin tukemilla 
Hippo –koriskursseilla sekä C-/B-ikäisten koriskursseilla oli yhteensä yli 300 lasta ja nuorta. Näiden lisäksi seuralla on noin 650 
junioripelaajaa ja  140 aikuisiässä olevaa pelaajaa.  Kesällä yhdeksälle päiväleirille osallistui yli 160 lasta ja nuorta.

HNMKY:n toiminnan taustalla on laadukas valmennus. Valmentajat ovat osallistuneet aktiivisesti vuoden 2011 aikana jär-
jestettyihin koripalloliiton koulutuksiin.  Joukkueiden päävalmentajista lähes kaikki ovat käyneet vähintään koripalloliiton 
toisen tason koulutuksen. Koripalloliiton korkeimman tason koulutukseen eli huippukoripallovalmentajatutkintoa suoritta-
maan valittiin Namikalta kaksi valmentajaa, Juuso Milén ja Henrik Pulkkinen.   

Junioreiden harjoitusryhmiä oli keväällä 30 ja syksyllä 33. Junioreiden joukkueet osallistuivat Koripalloliiton valtakunnallisiin 
ja alueellisiin sarjoihin. SM-sarjassa pelasivat A-pojat ja C-pojat ja tytöt. Paras menestys valtakunnallisissa sarjoissa oli C-
poikien joukkueella, joka saavutti SM-pronssia. Eteläisen alueen 1.divisiionan lopputurnauksessa Namikan joukkueita pelasi 
hyvällä menestyksellä lähes jokaisesta ikäluokasta. 

Fun ryhmät jatkoivat suosiotaan niin B- ja C-ikäisten juniorien joukkueissa, kuin myös mini-ikäluokissa. Syyskuussa Pakilassa, 
keskustassa ja Namikan uudella alueella Malmilla järjestetyille Hippo -kursseille osallistui yli 300 vuosina 2000–2006 synty-
nyttä lasta. Kesällä Vuorikadun, Pakilan toimintakeskuksen ja Malmin palloiluhallin saleissa järjestettiin 9 päiväleiriä, joille 
osallistui yli 160 lasta ja nuorta.

Koulukäyntejä järjestettiin sekä tammikuussa että perinteiseen tapaan elo - lokakuun aikana. Yhteensä seuran valmentajat 
kävivät lähes 30 koulukäynnillä 15 eri helsinkiläisellä ala-asteen koululla. Koulukäynneillä pidettyihin koripallon näytetuntei-
hin osallistui liki 3500 lasta.
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Kauden 2010–11 päätöstapahtuma toteutettiin lauantaina 21.5.2011 Malmin palloiluhallilla uudella konseptilla eli 12 tunnin 
mittaisena tapahtumana, jossa riitti tekemistä koko perheelle. 

Koripallossa pelaajia on yhteensä kaikkiaan noin 800. Joukkueenjohtajia, valmentajia ja vapaaehtoisia toiminnassa on mu-
kana noin 70.

Salibandytoiminta 
Salibandyn joukkuetoiminnassa oli vuoden 2011 lopussa mukana yhteensä 135 pelaajaa, joista poikia oli  77 ja tyttöjä 18 
sekä miesten joukkueissa noin 40 pelaajaa. 

Toimintaa lisättiin vuoden 2011 alussa uusilla salibandykouluilla Latokartanossa. Syksyllä aloitettiin junioritoiminta kahdella 
poikajoukkueella ja yhdellä tyttöjoukkueella.

Salibandykoulut toimivat syksyllä jo kolmella alueella Kaisaniemessä, Latokartanossa ja Pakilassa. Yhteensä salibandykou-
luissa oli yli 55 lajin harjoittelijaa, joista monet siirtyvät myöhemmin jatkamaan harrastusta Helsingin NMKY:n joukkueisiin.  
Salibandyliiton sarjoihin ilmoittautui viisi joukkuetta. Nuorimmat oliva Pojat 2001 ja Pojat 2002. Tyttöjoukkue pelasi nuorten 
sarjassa ja miesten joukkueet IV- ja VI-divisioonassa. 

Muu liikunta
Helsingin NMKY kehitti yhteistyötä Helsingin kaupungin liikuntaviraston FunaAction toiminnan kanssa käynnistämällä kii-
peilykerhon Helsingin Kiipeilykeskuksen tiloissa Tapanilassa. Lisäksi Yökoripallo sai jatkoa talvikaudella siirtyessään FunAc-
tionin alaisuudessa Malmin Palloiluhallien perjantai-iltaan. Mainittujen lisäksi HNMKY:llä oli marras- joulukuussa yhteensä 28 
EasySport tai FunAction tuntia viikossa organisoitavanaan.

Vastuuhenkilöinä liikuntakasvatuksen johtaja Manu Kangaspunta (1.8.2011 lähtien) Mikko Mäntylä (- 1.8.2011) ja valmen-
nuspäällikkö Juuso Milén.
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MUSIIKKI
Helsingin NMKY:n musiikkitoiminnan tarkoituksena on tarjota eri-ikäisille harrastajille puitteet monipuoliseen ja laadukkaa-
seen musiikin harrastamiseen sen eri muodoissa. Musiikkitoiminnan piiriin kuuluvat sinfoniaorkesteri, kuorot ( mieskuoro, 
sekakuoro, seniorilaulajat ) sekä musiikkiopisto. Kehitysvammaisten orkesterit Piccolo ja Tremolo olivat syyskauden 2011 
tauolla vetäjän sairausloman vuoksi ja vuoden 2012 alusta niiden toiminta siirtyi Laajasalon Kristillisen opiston alaisuuteen.
Musiikkitoiminnan tavoitteena on harrastajien kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen kehittäminen sekä yksilöinä että ryh-
mänsä ja koko yhteisön jäsenenä.

Toimintavuoden alussa orkesteri (Tapio von Boehm) ja mieskuoro (Jukka Okkonen) saivat uudet taiteelliset johtajat. Tämä 
selvästi paransi sekä orkesterin että mieskuoron tasoa. Vaihdokset toivat myös uusia harrastajia mukaan toimintaan. Musiik-
kitoiminnassa jatkuvana haasteena on saada sitoutuneita soittajia ja laulajia toimintaan sekä saada lisää yleisöä konserttei-
hin. Siksi pyritään kehittämään musiikkiryhmien keskinäistä yhteistyötä ja uusia konserttimalleja. Ohjelmiston uudistaminen 
on myös yksi tulevaisuuden haasteista.

Musiikkiopisto  
Musiikkiopiston vuosi oli edellisen vuoden kaltainen tapahtumiltaan ja oppilasmäärältään. Jousisoittimien kamarimusiikki-
toiminta oli vilkasta ja tasollisesti ilahduttavan hyvää.  Keväällä 2011 hotelli Arthurin puolella sijainneet Kaisa 1, 2 ja 3 –luokat 
muutettiin takaisin hotellihuoneiksi. 

Musiikkitoiminnan yhteisiä tapahtumia vuonna 2011
Kevään säveliä -konsertti järjestettiin Ritarihuoneella 6.5. Esiintymässä olivat kaikki musiikkiryhmät, solistina laulunopettaja 
ja musiikkitoimenjohtaja Anu Kurkaa. Vuonna 2011 Rukousviikon konsertti järjestettiin  17.11. Gospel-tyyppisenä ”Namikan 
messuna” omassa juhlasalissa. Mukana olivat kaikki musiikkiryhmät opistoa lukuun ottamatta. Perinteinen Itsenäisyyspäivän 
juhla pidettiin Johanneksen kirkossa 6.12. Sinfoniaorkesteri, mieskuoro ja musiikkiopisto esiintyivät.

Jäsenmäärät v. 2011 lopussa: Musiikkiopistossa oli 70 oppilasta (80 oppilasta/2010), 23 muskarilaista (32/2010) ja 14 opetta-
jaa (15/2010) sekä 2 säestäjää.  Kuorot: Seniorilaulajia oli 31, mieskuorolaisia 26, sekakuorolaisia 18 ja orkesterin soittajia 19. 
Musiikkiopistossa suoritettuja tasokursseja: Taso1/ 6 kpl, taso2/1 kpl, D-kurssi ( viulu)/ 1kpl.

Musiikkiopiston opettajat ja säestäjät:  
Ilkka von Boehm (sävellys, teoria), Irina Cederberg (kantele), Olli Hyyrynen (kitara), Markku Klami (teoria), Hilkka Kukkamäki 
(piano), Anu Kurkaa (rehtori, laulu), Ilona Lamberg (säestys), Minna-Sisko Mutanen (laulu), Mika Nikander (laulu), Sari-Anna 
Pajuoja (käyrätorvi), Jussi Pernu (piano, vapaa säestys), Laura Rahnasto  (huilu, musiikkileikkikoulu), Outi Rajamäki (säestys), 
Peter Seppäkoski (sähkökitara), Mika Seppänen (sello), Pia Sävelkoski (viulu, alttoviulu, kamarimusiikki 
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PERHE
Avioliittotyö sekä mies- ja naistyö 

HNMKY:n avioliittotyö on perhetyön vaikuttaja, joka vahvistaa positiivista mielikuvaa avioliitosta miehen ja naisen välise-
nä suhteena järjestämällä avioliittoleirejä ja -kursseja kiinnostuneille sekä kouluttamalla luennoitsijoita ja vertaisryhmien 
ohjaajia perhetyöhön. HNMKY:n nuoret aikuiset tuottaa merkitystä elämään tarjoamalla mahdollisuuksia vertaisauttajana 
toimimiseen. Lapsille järjestetään lastenleirejä. 

Perhetyön visiona vuonna 2011 oli olla tunnetuin vertaistuki- ja pienryhmäpohjaiseen työskentelymalliin pohjautuva perhe-
työn vaikuttaja ja käytännön toteuttaja Suomessa. Perhetyön piirissä toimii vapaaehtoisina kaikkiaan 900 henkilöä vertaistu-
kitoiminnassa, keskusteluryhmien vetäjinä, luennoitsijoina, lastenhoitajina ja lastenleirien ryhmävastaavina.  Toimintavuon-
na 2011 tavoitteena oli työn maltillinen laajentaminen sekä koulutettujen vapaaehtoisten määrän lisääminen ja yhteistyön 
vahvistaminen eri seurakuntien ja järjestöjen välillä.

Työalan keskeisin perustehtävä on perheiden hyvinvoinnin lisääminen kohtaamalla ihminen kokonaisvaltaisesti niin mies-, 
nais- kuin avioliittotyössä niillä alueilla, joilla henkilö kokee kaipaavansa tukea. Perheleirien lastenleireillä lisätään lasten ja 
nuorten toiminnallista, yhteisöllistä ja hengellistä elämyksellisyyttä. Työ pohjautuu kristilliseen maailmankuvaan.

HNMKY:n Avioliittotyön järjestämiin tapahtumiin ja leireille osallistui vuoden 2011 aikana yhteensä noin 3600 henkilöä. Per-
heleireille osallistui kesä-heinäkuussa 1 800 henkilöä. Leirit pidettiin Helsingissä, Pieksämäellä ja Hartolassa. Lisäksi HNMKY:n 
perhetyön ulkomaantyössä järjestettiin Intiassa Mirajissa jatkoseminaari noin 100 henkilölle ja Virossa avioliittoleiri 30 hen-
kilölle. 

Ikäjakaumalla mitaten perheleirien osallistujista noin 1100 oli alle 29-vuotiaita. Nuoret oppivat pienryhmissä, että ryhmässä 
on myös kriisissä olevia pareja. He oppivat toisiltaan, mitä on vältettävä, jotta kriisi ei yllättäisi. Monet leireille tulevat parit 
omaavat jo nyt paljon työvälineitä ja auttavat muita pareja. Luennoitsijat kertoivat omia kokemuksiaan ja selviytymistarinoi-
ta. 
Perhetyön Avec-lehti ilmestyi lokakuussa. Kyseessä oli HNMKY:n jäsenlehti 3/2011. Sen painos oli 25 000 kpl.

Palkattuna työntekijänä toimi Paula Ranssi. Teologian maisteri Hanna Ranssi-Matikainen sai tukea HNMKY:n perhetyötä kos-
kevan väitöskirjansa valmisteluun HNMKY:ltä ja Kirkon tutkimuskeskukselta sekä Lapsen Aika -säätiöltä. 
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Toimialan yhteistyötahoja olivat HNMKY, Hotel Arthur, Kirkkopalvelut r.y. Koulutuskeskus Agricola, Karkun evankelinen opis-
to, Kiponniemen toimintakeskus, Mieslahden opisto ja Itä-Hämeen opisto. 

Perhe-, mies- ja naistyö järjestivät vuoden 2011 aikana yhteensä 16 tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 3300 eri henkilöä. 
Näistä miestapahtumiin osallistui 350 miestä ja naisseminaariin 150 naista. Lastenleiritoiminta jatkui voimakkaana ja lasten-
leireille osallistui 700 lasta. Toiminnan piirissä on vapaaehtoisia kaikkiaan 900, joista 300 osallistui v. 2011 aikana leireille ja 
seminaareihin.

Lisäksi työala osallistui kymmeniin erilaisiin seurakuntien, järjestöjen ja yhteisöjen seminaareihin ja työryhmiin. Kasvua oli 
kaikilla toiminnan lohkoilla. 

Isä-lapsi-toiminta
Helsingin NMKY:n isä-lapsi-toiminta tavoitti viikonloppuretkien, -lomien ja –leirien sekä kaupunkitoiminnan kautta lähes 
200 isää ja noin 300 lasta. 

Vuonna 2011 järjestettiin 8 isien ja lasten yhteistä leiriä sekä 6 isien ja lasten yhteistä retkeä. Leirien ja retkien lisäksi kokoon-
tui kolme isä-lapsi-sählykerhoa, joista kaksi toimi vapaaehtoisvoimin ja yhtä veti kaksi kerhotoiminnan kautta rekrytoitua 
kerhonohjaajaa. Kerhoihin osallistui yhteensä 31 isää ja 40 lasta. Kerhot kokoontuivat kukin 22-31 kertaa. 

Isä-lapsi-toiminnan ohjauksesta vastasi Tuomas Kaila ja toiminta liittyi käynnissä olevaan suurimpien NMKY-järjestöjen isä-
lapsi-toiminnan kehittämiseen.

HNMKY:N PERINTEINEN TOIMINTA

Malinin raamattupiiri
Maan vanhin raamattupiiri Malinin piiri kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. Kokoontumiset olivat joka toinen maa-
nantai pääosin ravintola Arthurin kabinetissa. Lounaan jälkeen luettiin valittuja Raamatun tekstejä, ja pohdittiin niiden sisäl-
töä. Kevätkaudella aiheena oli Johanneksen ilmestyksen eli Ilmestyskirjan luvut 8-17 ja syyskaudella luvut 18-20. Joulukuus-
sa  aiheena oli Jouluevankeliumi. Raamattupiirin vetäjänä toimi pääsihteeri Timo Laulaja. 

Miesten piiri 
Miesten piirin kokoontui Arthurin kabineteissa tai juhlasalissa. Perinteiseen tapaan tapaaminen aloitettiin avauksella ja kah-
villa. Sen jälkeen oli asiantuntija-alustus. 

Miesten piirin alustajina kevätkaudella olivat perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Kimmo Sasi, Hotel 
Arthurin v.t. hotellinjohtaja Ere Mero, projektipäällikkö Kari Heiskanen ja vt. nuorisotyönjohtaja Kenneth Koskinen. Syyskau-
della alustajina toimivat  pastori Aki Miettinen One Way Mission yhdistyksestä ja varatoiminnanjohtaja pastori Kalle Virta 
Kansan Raamattuseurasta. 

Miesten piirin vetäjänä toimi pääsihteeri Timo Laulaja.  

20.11.järjestettiin  Mies Suomessa 2011 –tapahtuma Mies oletko kadoksissa? -tapahtuma juhlasalissa 20.11. Alustajina olivat 
kansanedustaja Timo Soini ja piispa Jorma Laulaja.

Kirkkokonsertteja ja muita juhlatilaisuuksia
Kirkkotilaisuuksia oli vuoden aikana Vanhassa kirkossa, Tuomiokirkossa, Pakilan ja Johanneksen kirkoissa. Pakilan kirkkopy-
hää vietettiin Hyvän paimenen kirkossa ja Pakilan NMKY:llä sunnuntaina 7.11.  

HNMKY:n juhlasalissa pidettiin 17.11 gospelhenkinen Namikalainen messu. Tapahtumassa esiintyivät jazzmuusikko Juhani 
”Junnu” Aaltonen & WORSHIP UNLtdsekä HNMKY:n kolme kuoroa ja sinfoniaorkesteri. Kaikkiaan esiintyjiä oli yli sata.  Puheen 
tilaisuudessa piti TM Hanna Ranssi-Matikainen. Liturgina toimi pastori Kenneth Koskinen. 

Mies, oletko kadoksissa  -tapahtuma  veti sunnuntaina 20.11. yleisöä Helsingin NMKY:n juhlasalin täyteen. Tapahtuman pää-
puhujina olivat  perussuomalaisten puheenjohtaja, presidenttiehdokas ja kansanedustaja Timo Soini ja emerituspiispa Jor-
ma Laulaja.  Soini puhui miehenä olemisesta ja uskonnollisuudesta. Soini sanoikin, että ei ole häpeä olla kristitty. 

Risto Koikkalainen, Janne Pohja ja Martti Kinnunen kertoivat hätkähdyttävän elämäntarinansa miten jumala oli puuttunut 
heidän kadoksissa olleeseen elämäänsä.

Heitä jututti toimittaja Panu Mäkelä, joka toi myös esille millainen on elämän kokonaisvaltainen kunto-ohjelma. Tilaisuudes-
sa musiikista vastasi huippuyhtye Classic Praise. Lisäksi esiintyi HNMKY:n mieskuoro johtajanaan Jukka Okkonen. 
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Tapahtuman järjestivät Helsingin seurakuntayhtymä, Helsingin NMKY, OneWay Mission, Kansanlähetys ja Kansan Raamattu-
seura. Tapahtuma oli katsottavissa myös suorana lähetyksenä Internetissä.

Itsenäisyyspäivän juhlaan 6.12. Johanneksen kirkossa osallistui 300 kuulijaa. 

HNMKY:n ja Arthurin perinteinen joulujuhla pidettiin 18.12. Avaussanoista vastasivat yhdistyksen puheenjohtaja kenttäpiis-
pa Hannu Niskanen ja pääsihteeri Timo Laulaja. Tapahtumassa esiintyivät pianisti Mirko Maunula,  Anu Kurkaa sekä Tierna-
pojat Jukka Okkosen johdolla.  

YMCA OY
Ymca Oy on Helsingin NMKY:n kokonaan omistama yhtiö.  Yhtiön hallituksen puheenjohtajana oli toimintakaudella Reijo 
Tuori ja jäseninä Timo Laulaja, Heikki Ranssi ja Tero Latikka. Latikka toimi myös yhtiön toimitusjohtajana. Yhtiö vastasi ohjel-
mapalveluista,  vuokraustoiminnasta ja HNMKY-Matkoista,  NMKY-Matkat on kulttuurimatkoihin erikoistunut matkanjärjes-
täjä, jolla on matkatoimisto-oikeudet. 

NMKY-matkat järjesti maaliskuussa matkailugaalan, jossa esiteltiin tulevan matkailusesongin matkat ja tarjottiin musiikkia. 
HNMKY:n sinfoniaorkesteri esitti sarjan unkarilaissävelmiä ja  Eero Sinikannel lauloi Georg Otsin tunnetuksi tekemiä lauluja.
NMKY-Matkojen matkaystävien (MY) kerhossa jäseniä  vuoden 2011 lopulla oli 420.  Kerho on  tarkoitettu matkailun ystäville,  
niin miehille kuin naisille. 

Matkaystävien jäsenmäärät vuosina 2009-2011
Vuosi                                                           2009         2010           2011
Jäseniä                                                       466            450              420
                 
NMKY-Matkoja vuosina 2007-2011
Vuosi                   2007              2008          2009         2010            2011
Matkoja                    28                  14                8                9                    7                

Matkailijoita NMKY-Matkoilla vuosina 2009-2011
Vuosi                                                           2009         2010            2011
Matkailijoita                                              132           212              175

Matkat vuonna 2011:
Espoon ihania aarteita 18.5.2011 (16 henkilöä)
Tuusulan ja Järvenpään helmiä 7.6.2011. (25 henk.)
Erikoismatka Vampulaan ja Huittisiin 30.7.2011. (20 henk.) 
Taidekeskus Retretti Punkaharjulla 13.8.2011 (16 henk.)
Naantalin vanha kaupunki ja Kultaranta ruusujen aikaan17.8.2011 (30 henk.) 
Matka Carl Larssonin suurnäyttelyyn Turkuun  17.9. (40 henk.) 
NMKY-matkojen joulumatka Mauri Kunnaksen Sastamalaan ja Eero Sinikanteleen joulukonserttiin Karkun kirkkoon  
17.12.2011 (30 henkilöä)

Vapaa-ajan palvelut (sosiaalinen vahvistaminen)
YMCA järjesti 30 tapahtumaa vuonna 2011, joista lähes kaikki toteutettiin HNMKY:n tukisäätiön omistamassa Pellin leirikes-
kuksessa Karjalohjalla. Asiakkaat olivat yleishyödyllisiä yhteisöjä, joille tuotettiin ja toteutettiin ohjelmasisältöä osittain tai 
kokonaan sekä majoituspalveluita ja kuljetuspalveluita.   
 

Tiedotus
Helsingin NMKY:n tiedotuksen perustehtävänä on palvella jäsenistöä, toiminnasta kiinnostuneita ja yhdistyksen sidosryh-
miä. Tiedotus luo kokonaiskuvaa Helsingin NMKY:stä ja merkityksestä toimintaympäristössään. 

Vuoden aikana ilmestyi neljä Kuukauslehteä, joista yksi oli Kuukauslehden Liikuntaexstra. Lisäksi julkaistiin Koriksen Kausi-
julkaisu  ja perhetyön Avec. Lisäksi tiedotus kokosi ja julkaisi yhdistyksen vuosikertomuksen. Laajempi toimintakertomus 
tehtiin arkistointia varten. 

Tiedotuksen keskeisinä yhteistyötahoina olivat Kirkko- ja kaupunki, Radio Dei Oy, Hotel Arthur Oy ja  Suomen NMKY:n Liitto

Talous
HNMKY:n pitkäjänteisen taloudenpidon kannalta merkittävintä on kyky sovittaa yhteen HNMKY –yhteisön eri osa-alueisiin 
vaikuttavat merkittävimmät taloudelliset tekijät. Merkittävimmät seikat ovat HNMKY:n varsinaisen toiminnan kulujen taso, 
tytäryhtiöiden tuloskunnon turvaaminen, kiinteistöjen kunnossapito sekä yhteisön velkataakkavastuiden hoitokyky. 

HNMKY -emoyhdistyksen talouden kannalta merkittävimmät seikat tilivuonna olivat toimintojen laajuus ja kannattavuus, 
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korkotason laskeminen ja kiinteistöyhtiöiden vastikkeiden taso. Ylimääräisten kulujen karsimista ja taloudellisen seuranta-
järjestelmän kehittämistä jatkettiin.

Varsinaisen toiminnan alijäämä kasvoi edellisen vuoden 226.641 eurosta 248.948 euroon, eli 10% ja 36% suhteessa vuoden 
2011 budjettiin (182,3 t€). Suurimmat negatiiviset poikkeamat budjetista olivat musiikkitoiminnassa, keskustoimistossa ja 
viestinnässä. Alijäämä rahoitettiin pääasiassa kiinteistöjen ja huoneistojen tuotolla, joka oli 495.261 euroa. Rahoituslaitos-
lainojen kulut olivat -162 t€ (2010: -153,8 t€). Korkokuluja nostivat aikaisemmin tehtyjen korkosuojaussopimusten kustan-
nukset. Tilikauden tulos heikkeni hieman 114.034 euron ylijäämästä 85.348 euron ylijäämään. Yhdistyksen kokonaistuloksen 
heikkeneminen johtui varsinaisen toiminnan alijäämän kasvusta ja HNMKY:n omistaman Santahaminassa olevan rakennuk-
sen purkuvelvoitteisiin liittyvästä 50.000 euron varauksesta. Tilikauden tulos ilman tytäryhtiöiden osinkoja säilynee ylijää-
mäisenä tulevina vuosina tehtyjen talouden tervehdyttämistoimien vuoksi. Vuoden 2012 korkotaso määräytyi HNMKY:n 
osalta joulukuussa 2012. 

HNMKY-yhteisöjen talous heikkeni edellisestä vuodesta. Suurimpina syinä olivat edellä mainittujen lisäksi  suunnitelluista 
kunnostus- ja parannustöistä johtuvien poistojen ja korkokulujen kasvaminen. Merkittävänä asiana yhteisötasolla on kan-
sainvälisen taloussuhdanteen tila, joka vaikuttaa merkittävästi tulorahoitukseen. Yhteisön ulkopuoliset avustukset olivat 897 
t€. Yhteisöjen yhteinen velkavastuu on edelleen merkittävä, ja siihen on kiinnitettävä suurta huomiota.

Yhdistys sai varhaisnuoriso- ja nuorisotyöhön, liikuntaan ja musiikkitoimintaan avustuksia Helsingin kaupungilta 475.790 
euroa ja Raha-automaattiyhdistykseltä 276.724 euroa. Näiden ohella rahoitus koostui edelleen osallistumismaksuista, lah-
joituksista, yhteistyösopimuksista ja vuokratuotoista. 

HNMKY:n taloudelliset tunnusluvut:
    2011  2010  2009     
Kokonaistuotot (vars.tmta) 2.482.769 2.490.767 2.372.073
Kokonaiskulut (vars.tmta) 2.726.755 -2.717.409 -2.667.325
Kulujäämä (vars.tmta) -243.986 -226.641 - 292.252,34 
Kulujäämä-% (vars.tmta) -9,8%  -9,1%  -12,3 % 
Omavaraisuusaste  26,4%  25,0%    23,6% 
(Opo/tase-ennakot)
Henkilöstö kokoaikainen 42  42  41  
Palkat yhteensä  1.234.176           1.220.876            1.195.836  

HNMKY- yhteisöjen taloudelliset tunnusluvut:
    2011  2010  2009       
Kokonaistuotot  8.601.318 8.418.015 8.091.268 
(yhdistystoiminta, varainhankinta, sijoitustoiminta)
Kokonaiskulut  8.584.502 8.158.305 8.168.257   
(yhdistystoiminta, varainhankinta, sijoitustoiminta)
Ali-/ylijäämä   16.816  259.711  -136.390   
Ali-/ylijäämä-%                 0,2%     3,1%              -1,7%     
Omavaraisuusaste  39,9%  41,9%  40,3%      
(Opo/tase-enn.)
Henkilöstö kokoaikainen 76   74  71       
Palkat yhteensä  2.199.643 2.096.773 2.024.900     
 
Suurimmat riskit ovat kansainvälisen talouden kääntyminen uudestaan taantumaan, varsinaisen toiminnan kulujen kasvu, 
korkotason voimakas nousu ja kiinteistöyhtiöiden korjausvelan kasvaminen ja merkittävien korjausinvestointien aikaistumi-
nen suunnitellusta. 

Arvio tulevasta toiminnasta
Helsingin NMKY:n toiminnallisina painopistealueina ovat varhaisnuoriso- ja nuorisotyö, liikuntakasvatustyö, avioliitto- ja 
perhetyö sekä musiikkitoiminta käsittäen musiikkiopiston ja musiikkiryhmät. 

Kaikilla toiminnallisilla sektoreilla ja työmuodoissa kehitetään edelleen toiminnan laatua ja edistetään myös näiden keski-
näistä yhteyttä ja yhteistoimintaa sekä haetaan toiminnan toteuttamisessa monipuolisen alueellisen toiminnan mahdol-
listavia toimintapaikkoja ja –tiloja. Järjestön kansainvälistä luonnetta ja verkostoa hyödynnetään toiminnoissa. Suunnitel-
mallisesti toteutettavan pitkäjänteisen perustoiminnan rinnalla ja niiden tukemana toteutetaan projekteja  nuorisotyössä, 
liikuntakasvatustyössä ja avioliittotyössä.

Toiminnan rahoitus koostuu edelleen avustuksista, vuokratuotoista, toimintaan osallistuvien suorittamista osanottomak-
suista ja yhteistyösopimuksista. Talouden tuloksen odotetaan kehittyvän siten, että toiminnan ylläpitäminen ja kehittämi-
nen voidaan varmistaa sekä vastata NMKY-yhteisöjen taloudellisista sitoumuksista. 
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