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Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys 2012  

 

Helsingin NMKY (Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys) on osa maailman suurinta ei-poliittista 

nuorisoliikettä, jonka toimintaan osallistuu 52 miljoonaa ihmistä yli 130 maassa. 

 

Liikkeen toiminta perustuu kolmioperiaatteelle, jossa fyysinen, henkinen ja hengellinen kasvu ovat 

kaikki yhtä tärkeitä tasapainoisen ihmisen kehitykselle. 

 

Vuonna 1889 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.  

 

Helsingin NMKY:n viikottaisessa toiminnassa on mukana 4000 lasta, nuorta ja aikuista. Helsingin 

NMKY:n toiminta perustuu kokonaisvaltaiseen hyvinvointikäsitykseen, jonka lähtökohtana on 

ekumeeninen kristillisyys ja Raamatun sana. 

 

Helsingin NMKY 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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Moninaisuus on rikkautta 

 

NMKY-liikkeelle on tunnusomaista moninaisuus – niin toiminnallinen kuin tunnustuksellinen. 

Tämä on nähtävissä myös omassa yhdistyksessämme. 

 

Käsillä olevasta vuosikertomuksesta voi huomata, että toimintamuotoja on paljon. Niillä tavoitetaan 

suuri määrä ihmisiä lapsista vanhuksiin.  

 

Yhdistyksemme nimi kertoo, että toiminta on lähtökohdiltaan kristillistä. Ihmisiä ei kuitenkaan 

haluta pukea opillisesti yhdenmukaiseen univormuun. Joukossamme on eri kristillisiin 

kirkkokuntiin ja yhteisöihin kuuluvia ja myös niiden ulkopuolella olevia. On pitkälle edenneitä 

uskon tien kulkijoita ja niitä jotka vasta hapuilevat tämän tien alussa. On käsityksiltään tiukempia ja 

avarammin uskoa tulkitsevia. Meitä kaikkia yhdistää luottamus Jumalan armoon Jeesuksessa 

Kristuksessa. Järjestömme perusdokumentin mukaan tavoitteenamme on koota yhteen Kristukseen 

uskovia. Missä tullaan yhteen Kristuksen nimessä, Pyhä Henki johdattaa ihmisiä yhä syvempään 

totuuden ja rakkauden tuntemiseen.   

 

Edellä kuvattu avara lähtökohta voi herättää kriittistä kyselyä. Moninaisuus voidaan kokea 

hajottavana ja sekoittavana. Moni kaipaa nykyisen epävarman ajan keskellä tiukkaa linjaa, 

ehdottomuutta ja selkeyttä. NMKY:ssä näemme kuitenkin toisin. 

 

Yhdistyksemme vanhassa sinetissä on viittaus Raamatun ns. pienoisevankeliumiin (Joh. 3:16). Tuo 

sana vakuuttaa, että Jumala on lähettänyt Poikansa maailmaan, ettei yksikään häneen uskova 

joutuisi kadotukseen. Ei yksikään. Toisaalla Raamatussa todetaan, että Jumalaa tahtoo, että kaikki 

pelastuisivat (1. Tim. 2:4). Aivan kaikki. Tällaisista lähtökohdista tahdomme toimia ja kutsua 

ihmisiä Kristuksen yhteyteen. 

 

Meidän namikalaisten on yhä uudelleen syytä palauttaa mieleemme, että moninaisuus on meille 

rikkaus ja voiman lähde. Tämänkin näkemiseen Pyhä Kirja meitä opastaa. Paavali vertaa kristillistä 

yhteisöä ihmisruumiiseen (1. Kor. 12). Siinä on erilaisia jäseniä. Jokaisella on oma tehtävänsä, oma 

tarkoituksensa. Kaikki ovat tärkeitä kokonaisuuden kannalta. Kaikkia tarvitaan. 

Yhdistyksessämme erilaiset toimintamuodot ja hengelliset painotukset vahvistavat kokonaisuutta. 

Voimme kilpailla toistemme kanssa, mutta sen on tapahduttava toista kunnioittaen. Yhden menestys 

ei ole pois toiselta, vaan se koituu kaikkien hyväksi. Kun joku epäonnistuu, muut rientävät rinnalle 

tukemaan. Kristuksen seuraajat tunnistetaan keskinäisestä rakkaudesta. 

 

Hannu Niskanen 

Puheenjohtaja 

Helsingin NMKY ry 
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Pääsihteerin katsaus 

 

Monipuolinen nuorisotyö, liikuntakasvatustyö, ja perhetyö sekä musiikkitoiminta muodostavat 

Helsingin NMKY:n toiminnan ytimen. Ydintoimintojensa tukemiseksi Helsingin NMKY on 

tehostanut hallintoaan vuonna 2012 seuraavilla toimenpiteillä:  

 

Taloushallinto ulkoistetttiin 1.11. alkaen Pretax Oy:lle tarjouskilpailun jälkeen. Pretax hoitaa 

NMKY-yhteisöjen (Helsingin NMKY ry, Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 8 ja 10, Tukisäätiö, 

Ymca Oy) taloushallinnon kokonaisuudessaan pois lukien laskutuksen ja myyntireskontran. 

Helsingin NMKY-yhteisöjen talousfunktioista vastaamaan palkattiin 3.12. alkaen Controller. 

Rekrytointiprosessin jälkeen Controllerin toimeen valittiin laskentaekonomi (KTM) Pekka 

Pennanen, joka siirtyi Helsingin NMKY:n palvelukseen Stora Ensosta. Controlllerin lisäksi 

hallintoon palkattiin osapäiväinen henkilöstökoordinaattori Maria Store 1.9. alkaen.  

 

Taloushallinnon lisäksi Helsingin NMKY ulkoisti tarjouskilpailun jälkeen kiinteistöyhtiöidensä 

Kaisaniemenkatu 8 ja 10 teknisen isännöinnin 1.11.alkaen. Isännöitsijäksi valikoitui 

Kantakaupungin isännöinti Oy, jolla on vankka kokemus toimitilaisännöinnistä. Vastuullinen 

isännöitsijä on Juha Leppänen. Talousjohtajan toimi lakkautettiin taloushallinnon tehtävien 

uudelleen järjestelyn ja kiinteistöyhtiöiden teknisen isännöinnin ulkoistuksen myötä.  

 

Helsingin NMKY:n 2012 strategian viimeinen vuosi osoitti, että ytimen vahvistamista on syytä 

jatkaa ainakin toimintavuosi 2013. Kuluvan vuoden aikana nyt tehdyt uudistukset prosesseihin, 

hallintoon ja organisaatioon alkavat näkyä täysipainoisesti 2014.  

 

Helsingin NMKY kiittää kertomusvuonna 2012 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-automaattiyhdistystä, 

Laajasalon opistoa, Helsingin Evankelista Opistoa, OK -opintokeskusta, Varova Oy:ta, OP-

pankkia, Kulosaaren kotiseutusäätiötä, Tunkelon säätiötä, Avartti -säätiötä, Päivikki ja Sakari 

Sohlbergin Säätiötä, Sininauhaliittoa, paikallisia Lionseja sekä lukuisia yrityksiä, jotka yhteistyö- 

ja mainossopimusten kautta ovat tukeneet arvokasta kasvatustoimintaamme. 

 

Timo Laulaja 

Pääsihteeri  

Helsingin NMKY ry 

 

Helsingin NMKY:n Hallitus 2012 

Niskanen Hannu, puheenjohtaja   Miettinen Terho  

Kulmala Markku, varapuheenjohtaja   Mäki Lauri 

Kuusniemi Jussi, varapuheenjohtaja   Oinaanoja Reima 

Holopainen Juha Matti    Savela Juha 

Lampén Erkki    Tuori Reijo 

Miettinen Pentti    Ylänne Pekka 
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Helsingin NMKY elää ihmisten arjessa 
 

Tulosten arvioinnin perusteella näyttää siltä että Helsingin NMKY elää ihmisten arjessa. Se tuottaa 

merkityksellistä vapaa-ajantoimintaa, toimii erilaisilla sosiaalisen vahvistamisen alueilla ja auttaa 

apua tarvitsevia. Yhdistys toimii lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden parissa. Toiminnan 

tuloksellisuuden kuvaamisessa on toimialoittain keskitytty olennaiseen. 

 

Kokonaistarkastelun mukaan olemme onnistuneet kohtalaisen hyvin. Erikseen arvioinnin kohteeksi 

nimetyistä tulostavoitteista on saavutettu kolme neljästä. Onnistumisprosentti oli viime vuonna 

sama. Viime vuonna tapahtui monia muutoksia, muun muassa vastuuhenkilöitä vaihtui, 

henkilökuntaa oli vanhempainlomalla ja äitiyslomilla. Myös johtamistapaa kehitettiin ja osittain 

resurssit vähenivät kesken tuloskauden. Kaksi kolmas osaa tulostavoitteista saavutettiin. Niiden 

saavuttamista edistäneet tai estäneet tekijät on arvioitu vastuuhenkilöiden toimesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiminnan laajuus on kasvanut 

 

NMKY-järjestöllä on edelleenkin merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Näyttää siltä että 

toiminnan piirissä olevien ihmisten määrä on kasvanut. Ennakkotietojen perusteella näyttää siltä, 

että Helsingin NMKY:n toiminnan piirissä on vähintään puolet kaikista Suomessa NMKY-

toimintaan osallistuvista. Merkityksemme kansallisesti kasvaa. 

 

 Toiminnassa 

mukana 

Kontakteja  Vapaaehtoistyön 

määrä tunneissa 

Sosiaalinen vahvistaminen 2073 56201 11874 

Liikuntakasvatus 1850 159000 36500 

Musiikkikasvatus 164 4870 115 

Perhetyö 3860 36194 102500 

Yhteensä 7947 256265 150989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olemme onnistuneet vaikuttamaan yhteiskuntaan  

 

Olemme vaikuttaneet niin paikallisesti kuin kansallisestikin suomalaisen hyvinvointiyhteis-

kunnan edellytysten säilymiseen. Olemme 

- vahvistaneet parisuhteen hoitamisen merkitystä.  

- kehittäneet monikulttuurista nuorisotoimintaa.  

- vaikuttaneet suomalaisen työelämän perheystävällisyyden kehittymiseen.  

- vahvistaneet suomalaisen NMKY-liikkeen yhteyksiä muihin eurooppalaisiin NMKY-

järjestöihin.  

- vahvistaneet järjestölähtöisen ehkäisevän työn osaamista ja yhteistyötä. 

- rakentaneet suomalaisen NMKY-liikkeen sisäistä yhteistyötä ja yhteistä näkyä. 

- vahvistaneet kaupungin toimialojen ja järjestökentän yhteistyötä. 

- tukeneen yhteistyökumppaniemme osaamista hyvinvoinnin edistämisessä. 
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Arvioiva työote on kehittynyt 

 

Tuloksellisuuden arviointi perustuu jokaisen toimialan itsensä valitsemiin arviointitapoihin ja 

laajuuteen. Valittu toimintatapa on perusteltu sen tarkoituksenmukaisuudella ja 

kustannustehokkuudella. Tapa myös ohjaa henkilöstöä oman toiminnan kehittämiseen ja 

kehittävään työotteeseen. Jokainen toimiala on myös laatinut tarkemmat suunnitelmat ja arvioinut 

niiden toteutumista.  

 

Vuoden 2012 toimintasuunnitelma laadittiin siten, että jokaisen toimialan keskeisemmät tavoitteet 

kirjattiin tulostavoitteen muotoon. Jokainen toimiala itse asetti tavoitteet ja työskenteli niiden 

saavuttamiseksi. Tavoitteet olivat laajuudeltaan ja sisällöltään erilaisia sekä eri mittaisia. Niiden 

keskinäinen arviointi ei ole tarkoituksenmukaista. Valitulla toimintatavalla halutaan kehittää 

yhdistyksen toiminnan tuloksellisuutta, sen laadun kehittämistä ja tuloskeskeistä ajattelua. Ensin 

laaditaan tavoitteet ja sitten valitaan niihin sopivat keinot. Tavoitesuunnitelma on yhdistyksen 

kokouksen hyväksymä.  

 

Toimialasta vastaavat ovat arvioineet tavoitteiden saavuttamista viiden kysymyksen kautta. 

Tehtiinkö mitä luvattiin? Tehtiinkö oikeita asioita tavoitteen saavuttamiseksi (keinot)? 

Saavutettiinko tavoite? Miten muuten arvioisit tuloksia ja mihin arviointi perustuu?  

 

Toimintakeskus kokoaa ihmisiä 

 

Yhteisöllisyyden edistämistä on jo kauan peräänkuulutettu. Ihmisen yhteisöllisyyden tarve perustuu 

tarpeeseen kuulua johonkin, olla mukana ja tuntea olevansa tärkeä jossakin ryhmässä tai yhteisössä. 

Riikka Haahtelan (2004) mukaan osallisuus on vahvasti kokemuksellista ja jaettua. Siinä on 

kysymys syvällisestä, viime kädessä identiteettiin ulottuvasta kokemuksesta tai jäsenyyden 

tunteesta yhteisössä ja mahdollisuudesta olla rakentavasti mukana yhteisöllisissä prosesseissa. 

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseksi tarvitaan uudenlaisia keinoja ja toimintamalleja 

korvaamaan entisajan kyläyhteisöjä. Namikalainen toimintakeskus on yhteisöllisyyden keskus, joka 

tarjoaa avoimen tilan, jossa voi viettää turvallisesti vapaa-aikaa oman intohimonsa parissa 

samanhenkisten ihmisten kanssa. Lisäksi esimerkiksi Suomen mielenterveysseuran mukaan 

harrastusyhteisöt ovat entistä tiiviimpiä ja merkityksellisimpiä, minkä vuoksi näiden yhteisöjen 

liittäminen alueen muuhun yhteisölliseen toimintaan on olennaista. Toimintakeskus on sosiaalisen 

vahvistumisen toimintaympäristö.  

 

Namikalaisessa toimintakeskuksessa kaiken ikäisten on mahdollisuus liikunnallisissa, sosiaalisissa 

ja kulttuurisissa harrastuksissa tulla aidosti nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi. Lisäksi tilojen käyttö 

on kustannustehokasta, kun niitä voidaan hyödyntää koko vuoro-kauden kaikki ikäluokat kattavien 

ryhmien toiminnassa. Toiminta ja tilat suunnitellaan siten, että ne palvelevat mahdollisimman laajaa 

ihmisjoukkoa. Namikalainen toimintakeskus on yhteistyön keskus, jossa toimialojen raja-aitoja 

madaltava kokonaisuus toimii moniammatillisen ja vapaaehtoistoiminnan verkostoyhteistyön 

areenana. 

 

Helsingin NMKY:llä on viisi erilaista toimintakeskusta. Laajat liikuntatilat sisältävä Malmin 

palloiluhalli ja esikaupunkialueella toimiva pieni monikäyttörakennus Pakilassa. Pukimäessä 

operoitava nuorisotalo ja yhteistyössä Kansallisen lastenliiton kanssa operoitava Laakavuoren 

kumppanuustalo. Lisäksi yhdistyksellä on toimintaa Vuorikadun kiinteistössä keskustassa. 

Leiritoimintaa toteutetaan Pellin leirikeskuksessa Karjalohjan kylän pohjoispuolella.   
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Sosiaalinen vahvistaminen 
 

Yhteiskunnassamme nähdään tärkeäksi nuorten aktiivisen kansalaisuuden, sosiaalisen 

vahvistamisen ja terveiden elämäntapojen tukeminen sekä nuorten kasvun ja itsenäistymisen 

tukeminen. Näiden tavoitteiden lähtökohtina pidetään mm. yhteisöllisyyttä, yhteisvastuuta, 

yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. sekä monikulttuurisuutta, kansainvälisyyttä ja terveitä 

elämäntapoja. (Katainen 2011, Lanuke 2012-2015).  

 

Helsingin NMKY tarjoaa yhteisön, jossa on mahdollisuus tulla kohdatuksi, kasvaa, oppia uutta, 

vaikuttaa ja kehittyä namikalaisten arvojen äärellä. Nuorisotyöllisin menetelmin vahvistetaan 

toiminnan piirissä olevaa yksilöä sosiaalisesti. Helsingin NMKY:n tehtävänä on tuottaa merkitystä 

eri ikäisille ihmisille. NMKY-toiminnan vahvuus ja samalla tosin myös heikkous on sen 

monialaisuus. Jo lapsena toimintaa mukaan tullut namikalainen voi kokea yhteisöllisyyttä lähes 

koko elämänsä. Hyvänä esimerkkinä on vuosikymmeniä kokoontunut Malinin piiri.  

 

Yhdistyksen  tarkoituksena on myös lasten ja nuorten kasvun tukeminen monikulttuurisessa 

yhteiskunnassa. Toimintamme auttaa eri elämäntilanteissa ja –vaiheessa eläviä ihmisiä löytämään 

paikkansa yhteiskunnassa. Haluamme tuoda arjen tasolle kokemuksen omasta merkittävyydestä ja 

samalla haluamme kiinnittää ihmisiä yhteisöihin. NMKY on kansainvälinen toimija, jolle 

monikulttuurisuus on keskeinen arvo. Jatkossa tämä toimiala sisältää myös nuorisotoiminnan. 

 

Nuorisotoiminta organisointiin uudelleen 

 

Helsingin NMKY:n organisaatio muuttui vuonna 2012 vastaamaan ajan haasteisiin. Tämä tarkoitti 

myös muutoksia henkilöstössä. Vanhan nuorisotyön osat osittain siirtyivät sosiaalisen 

vahvistamisen alle. Sosiaalinen vahvistaminen kulkee läpäisyperiaatteella koko Helsingin NMKY:n 

yhteisöiden läpi. NMKY vastaa yhteiskunnan haasteisiin antamalla osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksia, vahvistamalla yhteisöllisyyttä, tarjoamalla kristillisen 

kasvuympäristön ja luomalla sosiaalista pääomaa. Helsingin NMKY tukee vanhempien 

kasvatustyötä tarjoamalla kristilliseltä arvopohjalta toimivan kasvu- ja harrastusympäristön. 

Helsinkiläiset vanhemmat tarvitsevat lapsilleen turvallisen paikan koulun jälkeen. 

 

Sosiaalisen vahvistamisen monikulttuurisuusosaaminen on parantunut.  

 

Painopisteenä on ollut monikulttuurisen osaamisen vahvistaminen. Henkilöstöä on koulutettu osana 

monikulttuurista ohjaajakoulutusta. Se on lisännyt myös vuoropuhelua muiden toimijoiden kanssa. 

Yhdessä tekeminen on lisääntynyt niin oman yhteisön sisällä kuin muiden toimijoiden kanssa. 

Olemme mukana myös Helsinki Human Rights 09 -säätiön monikulttuurisen 

ohjaajakoulutuskoulutus- hankkeen ohjausryhmässä. Uusia toimintapaikkoja on tullut mukaan, sekä 

uusia lajeja toimintaympäristön ohjaamana.  

 

Kansalaispuistossa järjestettiin kesällä Fast Scoop -kurssi sekä katukrikettikurssi yhteistyössä 

kyseisten lajiliittojen kanssa. Vuonna 2012 aloitti myös uusi Yökoripallo-joukkue, osallistuen 

Koripalloliiton 3-divisioonan sarjaan edellisvuonna aloittaneen 5-divisioonaan osallistuvan 

joukkueen lisäksi. Tämä ilmaisee myös sen, että toiminta ja ryhmä koetaan merkittäväksi.  

 

Yhteistyö vahvistui toimijaverkostossa. Tämän sai aikaiseksi ELY-keskuksen taloudellinen tuki 

monikulttuuriseen liikuntaan ja sen osana tapahtunut koulutus. Koulutus kokosi muita 

kansalaisjärjestöjä yhteen kehittämään ohjaajien osaamista ja identiteettiä. 
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Olemme panostaneet arviointiin. Aikaisemmin mainittu ulkoinen arviointi selvitti toiminnan 

laadullisuutta rahoittajan näkökulmasta. Palaute oli rohkaisevaa ja tuki valittuja keinoja. Myös 

aikaisemmin mainitun positiivisen. 

 

Monikulttuurinen toiminta (Yökoripallo). Toimintapaikkoja on ollut viisitoista eri paikkaa. 

Tapahtumia on ollut 183 tapahtumaa, joissa käyntikertoja  on ollut yhteensä 10802.  

 

Camera obscura –toiminta vastaa sisällöltään kasvatusyhteisöjen tarpeita 

 

Arvo- ja päihdekasvatusohjelmaan tehtyjen varauksien määrän sekä toimijoilta ja oppilailta saadun 

palautteen mukaan toiminta vastaa tarpeita. Helmikuun 2013 tilanteen perusteella seuraava vapaa 

viikko oli vasta alkutalvesta 2015. Toiminnalle on kysyntää ja sen rahoitus on varmistettu vuoteen 

2016 asti. Palautteen antaneista oppilaista kevään osalta 65 % ja syksyn osalta 66 % oli sitä mieltä, 

että Camera obscurassa käsiteltiin sellaisia asioita, jotka liittyvät nuoren elämään. Nuorista keväällä 

58 % ja syksyllä  65 % oli sitä mieltä, että asiat, joita seikkailussa puhuttiin kiinnostavat heidän 

ikäisiään. Nuorten palautteen pohjalta seikkailun sisältö sai arvosanaksi 3 (asteikolla 1-5). Tämän 

osalta kehitettävää on.  

 

Toiminta toteutettiin yhdessä 82 koulun ja 68 muun yhteistyötahon kanssa 22 paikkakunnalla. 

Toiminnan valmisteluun paikkakunnilla ja sen toteutuksen liittyvään kolmivaiheiseen koulutukseen 

ja perehdytykseen osallistui yhteensä 522 henkilöä. Koulutusten 1.vaihe 79 henkilöä, 2. vaihe 277 

henkilöä ja rakentaminen 166 henkilöä. Camera obscuralla oli yhteensä 119 toimintapäivää 22 

viikon aikana. Seikkailuun osallistui 7.389 oppilasta ja 536 aikuista. Vanhempain iltoja ja 

iltatoimintaa järjestettiin yhteensä 23 kpl. 

 

Iltapäivätoiminta laajeni 

 

Iltapäiväkerhotoimintaa on ollut aikaisemmin Pakilassa ja vuonna 2012 se laajeni myös Tapanilaan 

ja Kaisaniemeen. Iltapäiväkerhot noudattavat lapsen kokonaisvaltaiseen huomioimiseen perustuvaa 

kasvattavaa toimintaa. NMKY:n kolmioperiaatteen mukaisesti, otetaan toiminnassa huomioon 

henkinen, hengellinen ja fyysinen näkökulma. Iltapäiväkerhojen toiminta on suunnattu eka- ja 

tokaluokkalaisille lapsille, myös erityisen tuen tarpeessa neljänteen ikäluokkaan asti. Kerhossa lapsi 

leikkii, liikkuu, ulkoilee, tekee läksyt ja saa välipalaa, iltapäivän aikana lapsilla on mahdollisuus 

myös levätä ja touhuta itsekseen ohjaajan läsnä ollessa. Iltapäiväkerho toimii joka koulupäivä kello 

12-17. Iltapäivätoiminnan piirissä on 114 lasta. 

 

Lasten ja nuorten leiri- ja kerhotoiminta  

 

Varhaisnuorten kerhoja oli keskimäärä 28 joissa oli keskimäärin 401 varhaisnuorta. Kerhot 

kokoontuivat vuoden aikana 31 kertaa. Kerhossa käyntejä oli yhteensä 6386. Kerhotoimintaa ohjaisi 

vuoden aikana 37 eri henkilöä. Varhaisnuorten leirejä järjestettiin viisi. Toimintaan osallistui 195 

lasta ja nuorta. Vapaaehtoisia leiritoiminnan ohjaajia oli yhteensä 52. Nuorten ryhmätoiminta 

(YMCA-klubi) kokosi 15 kokoontumiseen 235 osallistumista. Nuorille järjestettiin 

kolmeviikonloppuleiriä ja jatkorippikoulu joihin osallistui 130 nuorta. ENN-toiminnassa oli 

aktiivisesti mukana 20 nuorta aikuista. 

 

Vapaaehtoistoiminnan ohjaajakoulutus (Apparitoiminta) on tarkoitettu 12-14-vuotiaille leiri- ja 

kerhotoiminnasta kiinnostuneille. Kurssi kokoontuu kuusi kertaa kaupungissa ja sen lisäksi yksi 

viikonloppuleiri. Koulutuksen suoritti 31 nuorta. Käyntikertoja oli 187. Helsingin NMKY:n 

rippikoulun (ev.lut) suoritti 61 nuorta. Leirimuotoisia rippikouluja oli kolme ja niissä oli 28 

vapaaehtoista ohjaaja (isonen). Ryhmänohjaaja koulutus (isoskoulutus) on kaksivaiheinen. 

Koulutukseen osallistui 56 nuorta. 
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Kolme nuorta ja työntekijä olivat Avartin kautta mukana kansainvälisellä ympäristöleirillä 

Israelissa elokuussa. ENN- nuorten EU-hanke, jossa oli mukana nuoria mm. Bulgariasta, Maltalta, 

Pohjois-Irlannista ja Suomesta kokoontui viikoksi Maltalle syksyllä. Mukana oli Helsingistä 

kahdeksan 16-27-vuotiaita nuorta.  

 

Liikuntakasvatus 
 

Vuoden 2012 toiminta perustui yhdistyksen linjaaman liikuntakasvatuksen uudistamisen ja 

kokonaisvaltaisemman liikuntakasvatuksen toimialan kehittämiselle. Lähtökohtana toiminnan 

laajentamiselle ja uusille avauksille sekä organisaation muutokselle olivat suomalaisen 

yhteiskunnan muuttuminen viimeisten vuosikymmenten ajan yhä passiivisemmaksi sekä liikunta- ja 

urheiluelämää koskeneet yhteiskunnalliset muutokset. Muutoksen seurauksena ovat lisääntyneet 

erityyppiset yhteiskuntaa kohtaavat ongelmat, haasteet sekä uhkakuvat. Tällaisia seikkoja ovat 

muun muassa 1) terveyteen liittyen lasten ja nuorten fyysisen toiminta- ja suorituskyvyn 

rappeutuminen, josta seurauksena ovat erilaiset sairaudet tai riskit altistumiselle, 2) henkiseen 

jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyen mielenterveydellisten ongelmien lisääntyminen ja 

syrjäytyminen niin fyysisesti aktiivisesta elämäntavasta kuin koko yhteiskunnasta.   

 

Eri tutkimusten ja lähteiden mukaan enää noin puolet alle 12-vuotiaista lapsista liikkuu terveytensä 

kannalta riittävästi viikoittain. Edes urheiluseuratoimintaan osallistuminen ei enää tänä päivänä 

anna takeita riittävän viikoittaisen liikunnan kokonaismäärän saavuttamiselle. 

Urheiluseuratoiminnassa mukana olevista lapsista jo noin 10–20% luokitellaan ylipainoisiksi. 

(Nuori Suomi 2008 ja Hakkarainen 2008). Liikuntayhteisöt ovat keskeisiä terveyden ja 

hyvinvoinnin edistäjiä.  

 

Helsingin NMKY:n tahtotila on tuoda ”Merkitystä elämään". Liikuntakasvatuksen osalta tämä 

tarkoittaa, että toimintaa on tarjolla kaikille siitä kiinnostuneille riippumatta iästä, sukupuolesta, 

kulttuuritaustasta sekä omista urheilullisista ja liikunnallisista kyvyistä tai tavoitteista 

harrastamaansa liikuntamuotoa kohtaan.  

 

Helsingin NMKY haluaa tehdä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta mahdollisimman 

monialaista ja merkittävää yhteiskuntatyötä liikuntakasvatuksen sektorilla. Tavoitteena on toimia 

esimerkillisenä lasten ja nuorten liikuntaa ja urheilua sekä aikuisten harrastustoimintaa ja sosiaalista 

liikuntaa toteuttavana tahona. Esimerkillisyys ilmenee toiminnallisten sisältöjen laadun, ohjaajien ja 

valmentajien ammattitaidon, suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden sekä monimuotoisen 

toimintatarjonnan kautta. 

 

Organisaatio vastaa kilpaurheilun, harrasteliikunnan ja sosiaalisenliikkumisen haasteisiin 

 

Toimialaa kehitettiin ammattimaisesti ja vastuullisesti johdettuun suuntaan. Tästä esimerkkinä 

henkilöstömäärän lisääntyminen merkittävästi sekä budjetin toteutuminen varsin hyvin, huolimatta 

toimintakauden aikana tapahtuneista ennalta-arvaamattomista linjauksista olosuhdekustannusten ja 

yhdistyksen sisäisten järjestelyjen suhteen. 

 

Vuoden lopussa liikuntakasvatuksen henkilöstöön kuului 14 työntekijää, jotka tekevät 

monipuolisesti erilaisia työtehtäviä toimialan sisällä tai yhdistettyinä toimenkuvina muiden 

toimialojen kanssa. Oppisopimuskoulutettavia aloitti elo-syyskuussa näistä työntekijöistä neljä, 

joista kaksi liikunta-alan -  ja kaksi lasten ja nuorten vapaa-ajanohjaajan oppisopimuskoulutuksessa. 

 

Päätoimisten työntekijöiden osalta EA1 koulutus saatiin suoritettua noin 80% kohdalla. 

Koulutuksen katsotaan antavan merkittävästi hyötyä ja valmiuksia poikkeuksellisiin tilanteisiin 

työtehtävissä. 
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Verkostoituminen pääkaupunkiseudun sisällä pääsi vauhtiin ja yhteistyötä tiivistettiin ja 

rakennettiin useiden eri tahojen kanssa. 09 Helsinki Human Rightsin kanssa yhteistyössä 

järjestettiin syksyn aikana matalankynnyksen liikuntaa yhteensä yli 30 tuntia viikossa. Helsingin 

kaupungin kanssa matalankynnyksen toimintaa toteutettiin Easy Sport ja Fun Action kerhojen 

kautta liki 40 tuntia viikossa. Opetusviraston suuntaan merkittävimpänä avauksena oli Liikkuva 

koulu ohjelmaan mukaan pääseminen. 

 

Yhdistyksen sisällä yhteistyö sosiaalisen vahvistamisen toimialan kanssa näkyi yökoriksen kautta 

sekä yhteisinä henkilöresursseina. Toimintakeskuskonseptia rakennettiin yhteistyössä 

kehittämisyksikön kanssa. 

 

Internetsivujen valmistuminen liikuntakasvatuksen, toimintakeskusten ja yökoripallon 

yhteiskäyttöön, Stadium yhteistyö ja Nike brändi ovat lisänneet yhtenäisyyttä, jota myös 

tavoiteltiin. 

 

Asetettujen tavoitteiden suhteessa toimintavuosi onnistui erittäin hyvin. Helsingin NMKY sai 

näkyvyyttä järjestämänsä valtakunnallisen valmennusseminaarin kautta. Medianäkyvyyden 

lisääntymisestä hyvänä esimerkkinä toimii myös kutsut eri tilaisuuksiin asiantuntijoiksi tai 

alustajiksi. Tällaisia tilaisuuksia olivat esimerkiksi MTV3 järjestämä Nuorten Hyväksi tapahtuman 

lanseeraus sekä vähävaraisten toimintaan liittyneet keskustelutilaisuudet. 

 

Harrastajamäärien kasvu jatkui edelleen niin koripallon kuin salibandynkin puolella, joskaan ei yhtä 

voimakkaana kuin edellisenä vuotena. Lajiryhmien osalta kamppailulajitoiminta, pyöräily, futsal ja 

muutamat muut ovat ilmaisseet kiinnostuksensa Helsingin NMKY toimintaa kohtaan. 

 

Kansainvälistyminen 

 

HNMKY järjesti historiansa ensimmäisen kansainvälisen koripalloleirin junioripelaajille Malmin 

Palloiluhallilla. Valmentajina leirillä toimivat Italiasta saapuneet ammattivalmentajat sekä seuran 

omia päätoimisia valmentajia. 

 

Juniorijoukkueet osallistuivat aiempaa aktiivisemmin kansainvälisiin turnauksiin ja myös 

menestyivät näissä. Seuran joukkueiden menestyksestä kertoo myös kutsu Liettuaan Saboniksen 

koripalloakatemian turnaukseen vuoden vaihteessa, jossa B-ikäluokan edustusjoukkue pärjäsi 

hienosti. 

 

Yhteistyö kansainvälisen YMCA verkoston kanssa jäi varsin vähäiseksi. Muilta osin koulutukseen 

liittyneet tavoitteet täyttyivät myös kansainvälisessä mielessä. 

 

 

Liikuntakasvatusta yhdessä perheiden kanssa 

 

Perhekeskeinen ajattelumalli ja tiiviimpi toiminnan keskittäminen perheiden tarpeita huomioivaksi 

toteutui osittain. Helmikuussa tehtiin kysely liikuntakasvatuksen toimialan sisäisesti, jonka kautta 

kaikki toiminnassa mukana olevat pääsivät vaikuttamaan tuleviin linjauksiin kertomalla omia 

mielipiteitään nykyisestä toiminnasta. 

 

Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksessa on painotettu pedagogisiin valmiuksiin, jota kautta myös 

yksilöiden ja perheiden kohtaaminen muuttuu. Varsinaiset perhekoulutukset päätettiin siirtää 

vuodelle 2013, johtuen hankkeiden käynnistämisen viivästymisestä. 
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Perheliikuntakerho ei toiminut aivan halutulla tavalla, mutta pääkaupunkiseudun sisälle saatiin 

valmisteltua 2013 alkuvuonna käynnistyvä pilottihanke isä-lapsi-toiminnan kanssa. 

 

Musiikki  
 

Helsingin NMKY:n musiikkikasvatus vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntoa. Musiikilla ja 

musiikkiharrastuksella on merkitystä aikuisten arjen hyvinvoinnin edistämisessä sekä työssä 

jaksamisessa. Musiikkiharrastuksen edistämisessä yhdistys tukee myös musiikillisen 

kulttuuriperinnön edistämistä. Opiston opetustilojen yhteiskäyttö iltapäiväkerhon kanssa on ollut 

selvästi haasteellisin tekijä tavoitteiden toteutumisessa ja myös esimerkki siitä, miten tärkeitä työtila 

ja -rauha työpaikalla ovat. Toiminnan päämääränä on musiikin moninaisen harrastamisen 

mahdollistaminen ja siihen kannustaminen. 

 

Musiikki on tärkeä osa ihmisen elämää 

 

Tila-ongelmista ja pienentyneestä oppilasmäärästä huolimatta pystyttiin järjestämään tasokkaita 

omia konsertteja sekä esiintymisiä musiikkiryhmien yhteisissä tilaisuuksissa. Uusien sitoutuneiden 

soittajien saaminen orkesteriin. Orkesterin tason nousu; järjestettiin kolme konserttia omassa 

juhlasalissa, yleisöä mukavasti. 

 

Musiikkiopistossa oli vuoden 2012 lopussa 61 oppilasta, 20 muskarilaista, 13 opettajaa ja 2 

säestäjää. Mieskuorossa oli 29 laulajaa, sekakuorossa 18 laulajaa ja orkesterissa 36 soittajaa. 

 

Perhe  
 

Perheen hyvinvoinnista on tullut entistä ajankohtaisempi maahamme pysyväksi muodostuneen 

avioeroisuuden (13000–14000 eroa vuosittain), lisääntyneiden lasten huostaanottojen, syvenevän 

perheiden taloudellisen hyvinvoinnin kahtiajakautumisen sekä työurien pidentämiseen tähtäävän 

yhteiskunnallisen tarpeen vuoksi. Nykyperheen kohtaamat haasteet ovat usein monisäikeinen 

vyyhti: erityisesti 2000-luvulle tultaessa sekä yksilön että perheyhteisön kohtaamat valintatilanteet 

ovat moninkertaistuneet. Lisäksi elämänkaareen sidostuva yksilökehitys, lapsuudenperheessä 

mallintuneet roolit, yksilölliset parisuhdetaidot sekä kulloinenkin yhteiskunnallinen tilanne asettavat 

omat reunaehtonsa parisuhde- ja perheuran onnistumiselle. 

  

Helsingin NMKY:n perhetyön – avioliittotyön, mies- ja naistyön – keskeinen päämäärä on 

vertaisuuden keinoin lisätä perheiden arjessa tarvitsemia parisuhdetaitoja. Keskeinen tähän liittyvä 

tavoite on lisätä puolisoiden välisen vuorovaikutussuhteen laatua kommunikaatiotaitoja 

kehittämällä: vastuun ottaminen omista sanomisista, toisen kuunteleminen sekä omien tunteiden 

ilmaiseminen ovat tärkeimpiä vuorovaikutussuhteen hoitamisessa tarvittavia taitoja. Tämän lisäksi 

tarvitaan muutakin. Mahdollisten perheeseen kuuluvien lasten kasvattaminen, taloudenhoito, 

arkiromantiikka sekä oman persoonallisuuden rakentaminen kuuluvat keskeisiin toiminnan 

opetuksellisiin tavoitteisiin. Toiminta perustuu kristilliseen maailmankuvaan. Halukkailla on 

mahdollisuus saada tapahtumista vertaistukea, sielunhoitoa sekä rukoustukea. Perhetyön toimialaan 

kuuluvien mies- ja naistyön tavoite on järjestää tapahtumia, jotka tarjoavat mahdollisuuden 

yksilölliseen kasvuun sekä Helsingin NMKY:n muuhun toimintaan tutustumiseen. 

  

Kurssien yhteydessä toimivat lastenleirit on järjestetty lasten ikäkautta vastaaviin 

ohjelmakokonaisuuksiin. Opetuspajoissa lapsilla on mahdollisuus harrastaa. Musiikki- ja 

bändileireillä musiikin ammattilaiset ohjaavat nuoria. Urheilu- ja seikkailuleireillä tutustutaan 

ympäristöön ja urheillaan tehtävään koulutettujen ohjaajien johdolla. Päämääränä on juurruttaa 

nuoria apuohjaajiksi, ohjaajiksi ja harrasteryhmän vetäjiksi. Lapsille annetaan ikäkautta vastaavaa 

hengellistä opetusta. 
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Medianäkyvyys moninkertaistui 

 

Toimialajohtaja Hanna Ranssi-Matikaisen väitöstilaisuus 1.12.2012 Medianäkyvyyttä tavoiteltiin 

perheestä kertovin haastatteluin ja asiantuntija-artikkelein. Tavoite saavutettiin: Perhetyötä koskevia 

tutkimustuloksia esiteltiin 37 lehdessä tai radiokanavassa. Radio- ja televisioesiintymisiä oli 

pääasiassa kanavalla TV7 ja Radio Dei. Markku Kulmala vieraana TV1:n Voimalassa. TV7:lla 

esitettiin keväällä Parisuhdetta-sarja, joka oli Ristin Tuki ry:n ja Helsingin NMKY:n 

yhteistuotantona toteutettu 15-osainen avioliittoaiheinen ohjelmasarja. Sarja uusittiin syksyllä. 

 

Tapahtumamarkkinointi tehostui 

 

Parisuhdetta -televisiosarjan 2,5 minuutin traileri ladattiin noin 1000 kertaa Youtubessa. 

Avioliittotyön fanittajat Facebookissa kaksinkertaistuivat 250 henkilöstä 550 henkilöön 

toimintavuoden aikana. Avec-lehti (painos 25000), Rukouskalenteri (painos 1500) kausijulkaisuna 

kolme kertaa. Suoramarkkinointikirjeitä lähetettiin lähes 35000 kpl. Nettiviestinnän merkitys kasvoi 

kurssien tiedottamisessa. Radio Deissä tapahtumamainos 130 kertaa, TV7:lla televisiomainos 15 

kertaa. Levin kurssia mainostettiin Järviradiossa. LeviNyt julkaisi 15 artikkelia Helsingin NMKY:n 

avioliittotyöhön osallistuneista pareista. Levin ja Kittilän alueen lehden painos on noin 11000 ja se 

ilmestyi 23 kertaa vuodessa. 

 

Kurssitarjonta laajentui 

 

Pieksämäen kurssi saavutti kasvunsa rajat, leiriläisiä ohjattiin Levin kurssille, jossa lähes rajaton 

kasvupotentiaali. Levin kurssin osallistujamäärätavoitteeksi asetettiin pilottikaudella kymmenen 

prosenttia Pieksämäen kurssin osallistujamäärästä. Tavoite ylittyi 70 hengellä. Helsingin 

avioliittotapahtuman (HAT) osallistujamäärä kasvoi 30 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. 

Kurssin osallistujamäärä on kasvanut viimeisen viiden vuoden ajan 30:llä prosentilla aina edelliseen 

vuoteen verrattuna. Hartolan kurssia ei voida enää kasvattaa. Hartolassa kysyntä ylitti tarjonnan. 

 

Toiminnan laajuus 

 

Helsingin NMKY:n Perhetyön järjestämään toimintaan, 24 eri tapahtumaan, osallistui 

toimintavuonna 2012 3860 henkilöä. Yhteistoimintatapahtumia järjestettiin eri puolilla Suomea 58 

ja niihin osallistui yhteensä 3110 henkilöä. Toiminnan piirissä oli kaikkiaan 6970 henkilöä. 

 

Kurssivuorokausia kertyi yhteensä 16542. Kesäleireille osallistui 2000 henkilöä, leirivuorokausia 

yhteensä 12000. Syys-, talvi ja kevätlukukauden kursseille osallistui 1860 henkilöä, 

leirivuorokausia yhteensä 4542. 

 

Vapaaehtoisia toimialalla oli noin 900. Vapaaehtoistoiminnan tehtäviä ovat luennoitsijat, 

pienryhmien ohjaajat ja leirien lastenohjaajat. Vapaaehtoistyötä tehtiin yhteensä 102500 tuntia. 
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Hallinto 
 

Yhdistyksen taloushallinnon täydellinen uudistus käynnistyi syksyllä. Kirjanpito ja palkan-laskenta 

ulkoistettiin. Yhdistyksen käytännöt uudistettiin ja prosesseja parannettiin. Uudistuksen pitkän 

aikavälin vaikutukset eivät realisoituneet vuonna 2012. Muutokset ovat strategian mukaisia ja 

tulevat palvelemaan sekä yhdistyksen johtamisen, että toiminnan johtamisen ja suunnittelun 

tarpeita. Myös yhdistyksen Intran uudistaminen käynnistettiin.  

 

Henkilöstön näkökulmasta ennakoimattomien usein isojen muutosten vieminen yhtäaikaisesti läpi 

kuormittaa sitä koskevia. Tekemisen painopistettä voi olla erittäin vaikeaa kohdistaa toisin 

toiminnan siitä kärsimättä. Tahtoa uudistusten tekemiseen on ja niiden tuoma hyöty ymmärretään. 

 

Kehittäminen 
 

Perhekeskeiselle Tyhy-toiminalle on tarvetta 

 

Isä-lapsi-hankkeen työn ja perheen yhteensovittamisen osahanke on edennyt aikataulussa ja se on 

synnyttänyt yhteiskunnallista keskustelua ja vaikuttanut työelämän kehittämiseen entistä 

perhekeskeisemmäksi. 

 

Olemme onnistuneet aktivoimaan yhteistyökumppaneita. Perheliikuntaverkostossa on lähes 20 

valtakunnallista toimijaa. Vaikutamme vahvasti Perheliikuntaverkostossa, jonka nimissä 

valmistelemme Perheseteli-hanketta. Perhesetelihankkeella on tarkoitus testata ja valmistella 

Perhesetelin vaikutuksia, käytettävyyttä sekä käyttöönottoa. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa Terveyttä 

edistävän liikunnan strategiaa vuoteen 2020. Valtioneuvosto julkaisee strategian keväällä 2013. 

Perhesetelin käyttöön otto ja levittäminen on mainittu toimenpiteenä kahden tavoitteen alla. Lapset, 

nuoret ja perhe –luvussa se on tavoitteen Sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien lasten, 

nuorten ja perheiden liikuntamahdollisuuksien lisäämisen toimenpiteenä. Toinen toimenpidekohta 

liittyy tavoitteeseen Työelämän toimintakulttuurin liikunnallistaminen. Perhesetelin käyttöön 

ottaminen nähdään liittyvän perhekeskeisemmän työhyvinvointi- ja liikuntatoiminnan 

kehittämiseen.  

 

Olemme käynnistäneet perhekeskeisemmän Tyhy-toiminnan kehittämiseen liittyvän vuoropuhelun 

ja kehittämistoiminnan valmistelun Vuokatin matkailu Oy:n, Yrityssalo Oy:n, Hämeen 

Ammattikorkeakoulun, Turun Ammattikorkeakoulun, Kajaanin Ammattikorkeakoulun ja Lahden 

Ammattikorkeakoulujen kanssa. 

 

Yhteistyössä sidosryhmien kanssa edistetään terveyttä 

 

Puolustusvoimien kirkollisen työn Yhteistyöprojektissa on onnistuttu synnyttämään projektin 

pilottivaruskunnissa verkostot hyvien käytäntöjen kehittämiseen ja varuskuntien ehkäisevää työn 

tehostamiseen.  

 

Kaikkien pilottipaikkakuntien asiantuntijatiimien kokoonpanot ovat varmistuneet ja 

toimintakykyisiä kahdeksasta ryhmästä on kuusi. Ryhmissä on mukana noin 50 asiantuntijaa. 

Keväällä 2012 kokeiltiin ensimmäiset toimintatavat. Tukiparitoimintaa kokeiltiin Jääkäriprikaatissa. 

Tulokset olivat rohkaisevia. Maanpuolustuskorkeakouluun tuotettiin kaksi koulutussisältöä. 

Varhainen tuki sekä Johtamisen vuorovaikutus (työkalu, tietoisuuden kartta) ovat jatkossa 

opetuksessa käytettävää aineistoa. Alokkaiden ja heidän seurustelukumppaniensa päivän -konseptia 

täsmennettiin.  
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Helsingin NMKY:n perinteinen toiminta  
 
Pääsihteeri Timo Laulajan papiksi vihkimismessu pidettiin tuomiokirkossa 3.6. Messussa 

saarnasi piispa Irja Askola. Pappisvihkimyksessä avusti Helsingin NMKY:n puheenjohtaja, 

kenttäpiispa, Hannu Niskanen. Messun jälkeisessä Irja Askolan isännöimässä kahvitilaisuudessa oli 

vahva NMKY-edustus puheenjohtaja Hannu Niskasen johdolla. 

 

Pakilan seurakunnan ja Helsingin NMKY:n yhteistä messua vietettiin Pakilan Hyvän paimenen 

kirkossa 7.10. Messussa saarnasi Pakilan kirkkoherra Leo Norja ja pääsihteeri Timo Laulaja kertoi 

Helsingin NMKY:n toiminnasta kahvitilaisuuden aikana.  

 

NMKY:n ja NNKY:n kansainvälisen rukousviikon konsertti pidettiin 13.11. NMKY:n 

juhlasalissa. Konsertissa esiintyivät mieskuoro, sekakuoro ja musiikkiopiston opettajia ja oppilaita. 

Tilaisuuden loppurukouksen piti Aila Niinikoski NNKY:stä.  

 

Mies ja Raamattu  -tapahtuma  keräsi sunnuntaina 20.11. yleisöä Helsingin NMKY:n juhlasalin 

täyteen (n. 150 henkeä). Tapahtuman pääpuhujina olivat vastavihitty kenttäpiispa Pekka Särkiö ja 

keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen. Tapahtuman järjestivät Helsingin seurakuntayhtymä, 

Helsingin NMKY, OneWay Mission, Kansanlähetys ja Kansan Raamattuseura.  

 

Perinteikkääseen itsenäisyyspäivän juhlaan 6.12. Johanneksen kirkossa osallistui 300 kuulijaa. 

Juhlassa puhui pääsihteeri Timo Laulaja ja esiintyivät Helsingin NMKY:n  

 

HNMKY:n ja Arthurin perinteinen joulujuhla pidettiin 18.12. Tapahtumassa esiintyivät  Anu 

Kurkaa ja Tiernapojat Jukka Okkosen johdolla.  Tapahtumaan toi tervehdyksen Hotel Arthurin 

puheenjohtaja Erkki Lampen. Joulujuhlaan osallistui lähes sata NMKY-yhteisöissä työskentelevää 

henkilöstön jäsentä ja vapaaehtoista. 

 

Malinin raamattupiiri, Suomen vanhin raamattupiiri, kokoontui toimintavuoden aikana 11 

kertaa. Piiri kokoontui joka toinen maanantai ravintola Arthurin kabinetissa. Lounaan jälkeen 

luettiin valittuja Raamatun tekstejä, ja pohdittiin niiden sisältöä. Toimintakaudella 2012 aiheena oli  

Matteuksen evankeliumi. Raamattupiirin vetäjänä toimi pääsihteeri Timo Laulaja.  
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TOIMINTAKERTOMUS 2012 
 

Toiminta 

Monipuolinen nuorisotyö, liikuntakasvatustyö, ja perhetyö sekä musiikkitoiminta muodostavat 

Helsingin NMKY:n toiminnan ytimen. Ydintoimintojensa tukemiseksi Helsingin NMKY on 

tehostanut hallintoaan vuonna 2012 seuraavilla toimenpiteillä:  

 

1.11. alkaen ulkoistettiin taloushallinto Pretaxille Oy:lle tarjouskilpailun jälkeen. Pretax hoitaa 

NMKY-yhteisöjen (Helsingin NMKY ry, Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 8 ja 10, Tukisäätiö, Ymca 

Oy) taloushallinnon pois lukien laskutuksen sekä myyntireskontran. Helsingin NMKY-yhteisöjen 

talousfunktioista vastaamaan palkattiin 3.12. alkaen Controller. Rekrytointiprosessin jälkeen 

Controllerin toimeen valittiin laskentaekonomi (KTM) Pekka Pennanen. Lisäksi hallintoon 

palkattiin osapäiväinen henkilöstökoordinaattori Maria Store 1.9. alkaen.  

 

Taloushallinnon lisäksi Helsingin NMKY ulkoisti tarjouskilpailun jälkeen kiinteistöyhtiöidensä 

Kaisaniemenkatu 8 ja 10 isännöinnin 1.11.alkaen. Isännöitsijäksi valikoitui Kantakaupungin 

isännöinti Oy, jolla on vankka kokemus toimitilaisännöinnistä. Vastuullinen isännöitsijä on Juha 

Leppänen. Talousjohtajan toimi lakkautettiin taloushallinnon tehtävien uudelleen järjestelyn ja 

kiinteistöyhtiöiden teknisen isännöinnin ulkoistuksen myötä.  

 

Helsingin NMKY:n 2012 strategian viimeinen vuosi osoitti, että ytimen vahvistamista on syytä 

jatkaa toimintavuonna 2013. Vuoden 2012 aikana tehdyt uudistukset prosesseihin, hallintoon ja 

organisaatioon alkavat näkyä vuoden 2013 aikana.  

 

Helsingin NMKY kiittää kertomusvuonna 2012 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-automaattiyhdistystä, Laajasalon 

opistoa, Helsingin Evankelista Opistoa, OK -opintokeskusta, Varova Oy:ta, OP-pankkia, Kulosaaren 

kotiseutusäätiötä, Tunkelon säätiötä, Avartti -säätiötä, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiötä, 

Sininauhaliittoa, paikallisia Lionseja sekä lukuisia yrityksiä, jotka yhteistyö- ja mainossopimusten 

kautta ovat tukeneet arvokasta kasvatustoimintaamme. 

 
Talous 

 

Helsingin NMKY:n taloudelliset tunnusluvut (1 000 eur): 

2012 2011 2010

Kokonaistuoto (vars. tmta) 2 952 2 502 2 491

Kokonaiskulut (vars. tmta) 3 499 2 769 2 717

Kulujäämä (vars. tmta) -547 -268 -227

Kulujäämä % (vars.tmta) -18,5 % -10,7 % -9,1 %

Omavaraisuusaste 23,6 % 26,2 % 25.0%

(Opo/tase-ennakot)

Henkilöstö kokoaikainen 49 42 42

Henkilöstökulut yhteensä 1 771 1 631 1 545

 

Helsingin NMKY:n pitkäjänteisen taloudenpidon kannalta merkittävintä on kyky sovittaa yhteen Helsingin 

NMKY-yhteisön eri osa-alueisiin vaikuttavat taloudelliset tekijät. Merkittävimmät seikat ovat Helsingin 

NMKY:n varsinaisen toiminnan kulujen taso, tytäryhtiöiden tuloskunnon turvaaminen, kiinteistöjen 

kunnossapito sekä yhteisön velkavastuiden hoitokyky.  
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Helsingin NMKY-yhdistyksen toiminta laajeni vuoden 2012 aikana, mikä näkyi kulujen suhteellisena 

kasvuna toiminnan tuottoihin verrattuna. Varsinaisen toiminnan alijäämä kasvoi edellisen vuoden 268 

tuhannesta eurosta 547 tuhanteen euroon. Alijäämä rahoitettiin osittain sijoitustoiminnan tuotoilla, joka olivat 

576 tuhatta euroa (532 tuhatta euroa 2011). Nettorahoituskulut kulut olivat -141 tuhatta euroa. Korkokuluja 

nostivat aikaisemmin tehtyjen korkosuojaussopimusten kustannukset. Tilikauden tulos heikkeni merkittävästi 90 

tuhannen euron ylijäämästä 188 tuhannen euron alijäämään. Heikon tuloksen johdosta yhdistyksessä on aloitettu 

kattava toiminnan arviointi sekä tervehdytys.   

 

Helsingin NMKY-yhteisöjen taloudelliset tunnusluvut (1 000 EUR): 

2012 2011 2010

Kokonaistuotot 9 680 8 549 8 418

Kokonaiskulut 9 775 8 587 8 158

Ali-/ylijäämä -95 -37 260

Ali-/ylijäämä-% -1,0 % -0,4 % 3,1 %

Omavaraisuusaste 38,2 % 40,0 % 41,9 %

(Opo/tase-enna.)

Henkilöstö kokoaikainen 84 76 74

Henkilöstökulut yhteensä 3 164 2 841 2 703

 

 

HNMKY-yhteisöjen tilikauden tulos heikkeni edellisestä vuodesta. Varsinaisen yhdistystoiminnan tulos oli 

673 tuhatta euroa alijäämäinen verrattuna edellisen vuoden 562 tuhannen euron alijäämään. Varainhankinnan 

sekä sijoitustoiminnan tuotot olivat 585 euroa, mikä oli 51 tuhatta euroa enemmän kuin edeltävänä vuonna, 

mutta ei riittänyt kattamaan varsinaisen toiminnan alijäämää. Tilikauden tulos oli 95 tuhatta euroa 

alijäämäinen (-37 tuhatta euroa 2011). Kuten edellä on mainittu, yhdistyksessä on aloitettu kattava toiminnan 

arviointi sekä tervehdytys, joka pitää sisällään koko Helsingin NMKY-yhteisöjen toiminnan arvioinnin.   

 

Yhdistys sai varhaisnuoriso- ja nuorisotyöhön, liikuntaan ja musiikkitoimintaan avustuksia Helsingin 

kaupungilta, Raha-automaattiyhdistykseltä sekä yksityisiltä toimijoilta. Näiden ohella rahoitus koostui 

edelleen osallistumismaksuista, lahjoituksista, yhteistyösopimuksista sekä vuokratuotoista. 

  

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 keskinäistä yhteyttä ja yhteistoimintaa sekä haetaan toiminnan toteuttamisessa monipuolisen 

alueellisen toiminnan mahdollistavia toimintapaikkoja ja -tiloja. Järjestön kansainvälistä luonnetta ja 

verkostoa hyödynnetään toiminnoissa. Suunnitelmallisesti toteutettavan pitkäjänteisen perustoiminnan 

rinnalla ja niiden tukemana toteutetaan projekteja nuorisotyössä, liikuntakasvatustyössä sekä perhetyössä. 

 

Edellä mainitun lisäksi, toiminnan rahoitus koostuu avustuksista, vuokratuotoista, toimintaan osallistuvien 

suorittamista osanottomaksuista ja yhteistyösopimuksista. Taloudellisen tuloksen odotetaan kehittyvän siten, 

että toiminnan ylläpitäminen voidaan varmistaa sekä vastata NMKY-yhteisöjen taloudellisista sitoumuksista. 
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Muistiinpanoja 
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