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Onnittelen lämpimästi 125-vuOtiasta Helsingin nmKY:tä. 

Yhdistyksen toiminta tuli minulle tutuksi Geneven työvuosien aikana. Namika-
laisten globaali ajattelutapa ja hyvällä tavalla arkinen ote elämän tukemiseen 
ovat herättäneet arvostukseni työtänne kohtaan. Kaikenlaisten nuorten kannus-
taminen ja rohkaiseminen - siinä sydämeni aina mukana!

NMKY on jättänyt historiallisen jäljen suomalaisten harrastustoimintaan. Mie-
lekkään tekemisen tarjoaminen monen ikäisille jatkuu ansiokkaasti nykypäivänä, 
kristilliseltä arvopohjalta. Merkityksen antaminen elämään kantaa kauan ja kau-
as.

Toimintanne tavoittaa kaiken ikäisiä helsinkiläisiä. Eri sukupolvet yhdistävä työ 
NMKY:ssä ja kirkon piirissä luo yksilökeskeiseen elämäntapaamme aitoa yhteisöl-
lisyyttä.

Sisarjärjestönne NNKY:n jäsenenä iloitsen myös yhteistyöstä ja vuorovaikutukses-
ta, jolla toinen toistanne tuette. 

Rohkeutta, iloa ja luovuutta tuleville vuosille!
Hyvän Jumalan siunaus on kanssanne ja toimii kauttanne.

Irja Askola
Helsingin piispa
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KaupunginJOHtaJa, YlipORmestaRi Jussi paJusen teRveHDYs 
Helsingin nmKY:n 125-vuOtisJuHlan JOHDOsta
 
Arvoisa juhlalehden lukija

Helsingin kaupungin puolesta minulla on suuri ilo esittää lämpimimmät onnit-
telut Helsingin NMKY:lle juhlavuoden johdosta. 125 vuotta on kunnioitettava ikä. 
Helsingin NMKY:llä on paljon mittavia saavutuksia, jotka ovat antaneet monia ilon 
hetkiä kuluneiden vuosien mittaan.

Hauska harrastus on hyödyksi. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien mer-
kitystä ei voi yliarvioida. Varsinkin urheiluharrastuksen kautta osallistujien kunto 
kohenee ja mieli virkistyy. Kaikenlainen harrastus- ja kerhotoiminta antaa kasva-
valle ihmiselle tärkeitä ilon ja onnistumisen elämyksiä. Myönteiset kokemukset 
tavoitteiden saavuttamisesta yhteistyön kautta auttavat lapsia ja nuoria kasva-
maan tasapainoisiksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi, jotka uskaltavat ottaa vastuuta 
itsestään, toisistaan ja myös kotikaupungistaan.

 Tämän yhdessä tekemisen riemussa piilevän hyödyn ymmärsivät varhain kulttuu-
rihenkilöt Sakari Topelius ja Arthur Hjelt. He olivat mukana perustamassa yhdistys-
tä nuorille miehille 1800-luvun lopulla - aikana jolloin Helsinki teollistui ja kaupun-
gin väkiluku kasvoi voimakkaasti. Ilmaantui ongelmia, jotka huolestuttivat monia. 
Harrastusmahdollisuuksia vähyyden vuoksi tuoreen yhdistyksen johtoajatuksena 
oli saada lapset ja nuoret terveen ja kasvattavan toiminnan pariin.

Pitkäjänteisellä työllä Helsingin NMKY on kehittynyt yhdistykseksi, joka tarjoaa 
monipuolisia harrastusmahdollisuuksia lapsille, nuorille ja aikuisille. Toiminta pi-
tää sisällään mm. kerhoja, liikuntaa, musiikkia, partiota, seikkailua, kursseja ja mo-
nipuolisia leirejä. Itselläni on ollut ilo olla lapsuusvuosina mukana NMKY:n toimin-
nassa Kulosaaressa ja isälleni puolestaan oli toiminta Sörnäisissä lähellä sydäntä.

Helsingin NMKY:n ovat vuosien mittaan tehneet merkittäviä aloitteita ja kokeilu-
ja luoden pohjaa uusille harrastuksille. Hyvä esimerkki tästä on Helsingin NMKY:n 
Suomeen tuoma koripallo, jossa se niitti mainetta SM-tasolla.

Helsingin NMKY:n työllä on vankka perusta. Sukupolvien aikana yhdistys on raken-
tanut sekä aineellista että sosiaalista pääomaa, jota aktiiviset jäsenet ovat hienos-
ti vaalineet myös tuleville polville.

Toivon Helsingin NMKY:lle ja sen kaikille jäsenille mitä parasta onnea ja menestys-
tä sekä hyvää juhlavuotta!

 Jussi Pajunen
kaupunginjohtaja

Suomen koripallomaajoukkueen päävalmentaja 
Henrik Dettmann sanoo, että HNMKY on antanut 
hänelle ison osan elämää. Hän on saanut paljon 
iloa, kokemuksia ja oppia sekä hyviä elinikäisiä 
ystäviä. Tosin hän on saanut myös surua, kun jot-
kut näistä ystävistä ovat siirtyneet ”ajasta iäisyy-
teen”.

Huhtikuussa 56 vuotta täyttävä Dettmann oli näyttä-
västi esillä mediassa jo vuosia sitten valmentaessaan 
HNMKY:n Suomen mestariksi vuosina 1987, 1989 ja 1992. 
Kaiken huipuksi hän johdatti Saksan koripallomaajouk-
kueen MM-pronssille vuonna 2002 ja saksalaisen Mit-
teldeutscherin Fiba EuroChallenge Cupin mestaruuteen 
vuonna 2004. Mestaruudet ja urheilullinen menestys 
eivät Dettmannille ole kuitenkaan kaikki kaikessa:

”Mestaruuksia on kiva voittaa, mutta kyllä loppujen 
lopuksi yhteisöllisyys, hienot opit ja kokemukset sekä 
elinikäiset ystävät ovat ne kaikkein arvokkaimmat asi-
at.”
Dettmann lisää, että ”voittoihin sisältyy myös sellainen 
positiivinen asia, että voi antaa esimerkiksi faneille ai-
nakin hetkeksi iloa ja merkitystä elämään”.            

Dettmann tuntee NMKY-liikkeen erittäin hyvin. Hän 
aloitti jo 10-vuotiaana Helsingin NMKY:n kerhossa 
Pohjois-Haagassa. Sen jälkeen hän on ollut mukana 
monessa, kuten kerhonvetäjänä Munkkivuoressa ja lei-
rinvetäjänä Pellin leirikeskuksessa. Hän on ollut myös 
toimihenkilönä myyden NMKY-Matkojen matkoja. 
1990-luvulla Dettmann oli myös yhdistyksen hallituk-
sessa.

”NMKY on hieno liike, joka on syntynyt tarpeeseen ja 
osannut elää kussakin ajassa. Se on turvallinen ja sillä 
on hyviä arvoja. Uskon, että se pystyy myös tulevaisuu-
dessa mukautumaan ajan haasteisiin. Täytyy kuitenkin 
muistaa, että kunnioittaa perinteitä samalla kun mu-
kaudutaan ajan vaatimuksiin”, huomauttaa Dettmann. 

Koripallo on NMKY:n ”kruununjalokivi”

Dettmann sanoo, että Suomessa koripallo tulee ole-
maan aina oleellinen osa NMKY:n toimintaa, se on 
mahdollisuus ja myös velvollisuus. Koripallo on hänen 
mielestään tämän liikkeen ”kruununjalokivi”, josta tu-
lee pitää erityisesti huolta. 

Dettmannin mielestä Helsingin NMKY:ssä tehdään täl-
lä hetkellä oikeita asioita ja ollaan suuntaamassa kohti 
”lihavia vuosia”. Hänen mielestään toiminta on kaikel-
la tavalla tullut ”ammattimaiseksi” ja vastaa nykyajan 
odotuksia ja vaatimuksia. Hän on vakuuttunut, että se 
hyödyttää paitsi yhdistystä itseään myös suomalaista 
koripalloa. 

Elokuussa Henrik Dettmann vie Suomen koripallomaa-
joukkueen MM-kisoihin Bilbaoon Espanjaan, missä Su-
sijengi saa avausottelussaan vastaansa huipputaitavan 
USA:n. Dettmann sanoo, että valmistautuminen kisoi-
hin on jo aloitettu. Periaatteena on, että ”huominen 
harjoitus on aina elämän paras harjoitus”. Dettmann 
päättää: ”Nautimme mahdollisuudesta pelata maail-
man parhaita vastaan ja toivomme, että mahdollisim-
man moni suomalainen jakaa kanssamme tämän tun-
teen”.

HenRiK Dettmann: Helsingin nmKY On antanut ilOa, KOKemuKsia Ja eliniKäisiä Ystäviä 
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sisällys 1/2014: 
 

2. Helsingin piispan Irja Askolan onnittelut
      Kaupunginjohtaja, ylipormestari Jussi Pajusen tervehdys
3. Henrik Dettman
4. Puheenjohtajan ja Pääsihteerin puheenvuoro
5. Sisällys
6. Leirit ja kerhot
      HNMKY:llä neljä toimintakeskusta
7. Leirivuorokaudet 2013
8. Lapset ja nuoret mukana Namika-Akatemiassa
       Yökoris todella kansainvälistä
       Menestyksen avaimet
       Sosiaalisen vahvistamisen tunnusluvut 2013
9. Kohtaamiset 2013
10. Koripallo
11. HNMKY:n joukkueissa paljon “pikkususia”
       Yhteisöllisyys joukkueiden sisällä lisääntyy
12. Toiminta laajentunut kamppailulajeihin
        Liikunnan tunnuslukuja 2013
13. Salibandy keskittyy kerhoihin ja lajikouluihin
14. Sinfoniaorkesteri hyvässä iskussa
        Helsingin NMKY:n sinfoniaorkesterista valmistui historiikki
15. Iltapäiväkerholaisille tarjolla musiikkiopetusta
       Musiikin tunnuslukuja 2013
16. Kehityshankkeita
18. Toimintakertomus 2013

Helsingin nmKY:n tunnusluKuJa 

Helsingin NMKY:n nuorisotoimintaan osallistui vuoden 2013 aikana 4.956 
lasta ja nuorta. Aikuisille suunnattuun toimintaan osallistui 359 henkilöä. 
Kohtaamisympäristöinä olivat sosiaalisen vahvistamien erilaiset toiminta-
muodot, musiikkiopiston toiminta sekä liikuntakasvatuksen toiminta. Esitte-
lemme ne teille tarkemmin tässä lehdessä sivuilla 7, 8, 9, 12 ja 15.

HaNKiTaaN puuTTuva MaHDolliSuuS – HelSiNgiN NMKY 125 vuoTTa
Helsingin NMKY:n 125 toimintavuoteen mahtuu paljon historiaa, kuten koripallon, kerhotoiminnan  ja partion tuomi-
nen Suomeen. Perinteikkään yhdistyksen toiminta on kiinni ajassa tarjoten kymmeniä eri tapoja harrastaa. Yhdistyksen 
perusajatus on säilynyt kirkkaana: tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille merkityksellistä toimintaa, henkisen, hengellisen 
ja fyysisen kasvun tueksi. Nämä kolme elementtiä näkyvät myös NMKY-liikkeen logossa kautta maailman.

Helsingin NMKY:n viikoittaiseen toimintaan osallistuu yli 4000 lasta, nuorta ja aikuista. Kymmenet kerhot eri puolel-
la kaupunkia tarjoavat salibandyä, askartelua, kokkausta, koripalloa-, cheerleadingiä, tanssia, taidetta ja musiikkia eri 
muodoissaan, kiipeilyä ja skeittausta. Monipuolinen vapaa-ajan toiminta jatkuu kesäisin Pellin leirikeskuksessa Kar-
jalohjalla, jossa vierailee vuosittain noin 500 nuorta. Helsingin NMKY on myös Suomen suurimpia lasten ja nuorten 
valmennukseen keskittyneitä koripalloseuroja.

Lapset ja nuoret ovat toimintamme syy. Jo 125 vuotta olemme tätä työtä tehneet. Tänä juhlavuotena haastamme yri-
tyksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä olemaan mukana hankkimassa harrastusmahdollisuuksia nuorille, joilta niitä 
puuttuu. 
Juhlavuoden varainkeräys haastaa yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt tukemaan matalan kynnyksen harrastustoi-
mintaa. Näin taataan, että lapsilla ja nuorilla on varallisuudesta riippumatta mahdollisuus mielekkääseen vapaa-ajan 
toimintaan.
Helsingin NMKY kiittää kertomusvuonna 2013 toimintaan osallistuneita, erittäin runsaslukuista vapaaehtoisten joukkoa, luottamushenkilöitä, työntekijöitä sekä yh-
teistyötahoja ja kumppaneita. Yhdistys kiittää lämpimästi toimintamme tukijoita. Heitä, ketkä auttoivat meitä hankkimaan puuttuvia mahdollisuuksia vuonna 2013.  
Erityisesti Helsingin kaupunkia, Helsingin ev.lut seurakuntia ja seurakuntayhtymää, opetusministeriötä, Raha-automaattiyhdistystä, Laajasalon opistoa, Helsingin 
Evankelista Opistoa, OK -opintokeskusta, Varova Oy:ta, OP-pankkia, Stadiumina, Kromax Consulting Oy:tä, Terveystaloa, Kulosaaren kotiseutusäätiötä, Tunkelon sää-
tiötä, 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

Tervehdys vuosikertomukseen 2014 / Hannu Niskanen

tilaa elää Ja Hengittää
NMKY-liikkeen juuret ovat syvällä kristillisessä uskonperinnössä. Monelle ihmiselle erityisen merkittävä on ollut 
se tapa, jolla uskoa on NMKY:n toiminnassa tulkittu. Itseenikin vetosi nuorena yhdistyksemme vapaa ilmapiiri. 
Oli tilaa elää ja hengittää, kysellä ja kasvaa omien edellytysten mukaan.  Ilosanoma oli sananmukaisesti ilo-
sanomaa. Sai tulla sellaisena kuin oli, ilman ennakkoehtoja ja vaatimuksia. NMKY:lle tullessa sai tulla avaraan 
paikkaan. 

Yhdistyksemme pitkä historia kertoo Helsingin NMKY:n olleen merkittävä lukemattomille ihmisille jo monien 
sukupolvien ajan. Kukin aika on vaatinut omat keinonsa ihmisten kutsumiseen ja kokoamiseen. Monipuolinen 
toiminta on tarjonnut jokaiselle jotain. Ehkä juuri yhdistyksen avara henki on osaltaan luonut edellytyksiä uusi-
en ideoiden synnylle ja kasvulle sekä hyvien kansainvälisten vaikutteiden välittämiselle maahamme. Helsingin 
NMKY:n ”lapsiahan” Suomessa ovat esimerkiksi koripallo ja sotilaskotityö.

Oman perinteensä pohjalta, mutta ei sen kahlitsemana, Helsingin NMKY jatkaa tänäkin päivänä.  Viikoittain yh-
distyksen monipuoliseen toimintaan osallistuu noin neljä tuhatta pääkaupunkiseudun lasta, nuorta ja aikuista, 
tyttöä ja poikaa, miestä ja naista. 

Uskon, että myös tulevaisuudessa NMKY:n perusta ja näky kestävät. Keskeistä siinä on Vapahtajan rukous oppi-
laidensa puolesta, että ”he olisivat yhtä”. Sirpaloituneessa maailmassa tarvitaan jatkossakin avaraa tilaa, jossa 
eri lailla ajattelevat ja eri kulttuureista tulevat voivat kohdata Kristuksen yhdistäminä.  

JuHlavuODen tapaHtumaKalenteRi

Huhtikuu
Kevään säveliä Ritarihuoneella

Helsingin NMKY:n 125-vuotisjuhlakonsertti
27.4.2014 klo 14.00

Liput 15 ja 12 euroa, perhelippu 25 euroa 
(sis. kaksi aikuista ja kaksi lasta)

Kesäkuu
Helsinki YMCA Street Challenge 

Koriksen hyväntekeväisyysturnaus yrityksille ja 
yhteisöille Kampin Narinkka-tori, 

Helsinki Street Festival
8.6.2014, klo 15–17

Lisätiedot: pääsihteeri Timo Laulaja

elokuu
Helsinki YMCA Golf Challenge

Golfia ja hyväntekeväisyyttä, yritystapahtuma
Pickala Park, 15.8.21014

Lisätiedot: pääsihteeri Timo Laulaja

lokakuu 
Luentosarja: Jumalan sanaa vai sanoja Jumalasta?

Piispa Wille Riekkinen
Hotel Arthur, kokoustilat

2, 16. ja 30.10. sekä 20.11.2014
Vapaa pääsy

marraskuu
Koripallogaala

Malmin palloiluhalli, Siemenkuja 3
15.11. klo 12–17

Vapaa pääsy

Juhlamessu
Tuomiokirkko, Helsinki

16.11. klo 10

Helsingin NMKY syyskokous 125v. juhlavuoden merkeissä
Hotel Arthur, kokoustilat

13.11. klo 18
Jäsenistölle

Hyväntekeväisyysgaala 
HNMKY:n juhlasali, hyväntekeväisyys- ja 

kutsuvierastilaisuus
15.11.2014 klo 18

Joulukuu
Mieskuoron joulukonsertti

Temppeliaukion kirkko 
8.12. klo 19

Toimitus
HNMKY

e-mail :toimisto@hnmky.fi
www.hnmky.fi

Lehden toimittaja
Raimo Teivonen, 050 563 4165

Ulkoasu ja taitto
Viola Ness Design / Jyri Majalahti

Julkaisija
Helsingin NMKY ry

Vuorikatu 17, 00100
Puhelin 09 173 44 233

Päätoimittaja 
Timo Laulaja

timo.laulaja@hnmky.fi

HNMKY
Helsingin Nuorten Miesten 

Kristillinen Yhdistys

Vuorikatu 17 , 00100 Helsinki 
puh. 09 173 44 233, fax 09 179 781 

e-mail : toimisto(at)hnmky.fi
 www.hnmky.fi
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Helsingin nmKY:n tarjoaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet 
lapsille ja nuorille. NMKY:ssa voit harrastaa liikuntaa, musiikkia, partiota, 
käydä nuorten illoissa ja osallistua leireille ympäri vuoden. 
HNMKY:n Pellin leirikeskuksessa Karjalohjalla järjestetään tänäkin kesänä 
neljä varhaisnuorten leiriä. Leireille voivat osallistua 7-13-vuotiaaat. Leirit 
ovat Superleiri (2.-6.6.2014), Pelliytyjät (9.-13.6.2014), Liekehtivä pikari (23.-
27.6.2014), ja Puoliverinen prinssi (14.-18.7.2014). 
HNMKY järjestää myös päiväleirejä ja hiihtolomien aikaan talvileirejä.
Toiminnallisen rippikoululeirin Helsingin NMKY järjestää kesällä 2014 yh-
teistyössä Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Leiri järjestetään 
Pellin leirikeskuksessa 13.-20.6.2014. Kansainvälisyydestä mainittakoon 
Pohjoismainen leiri, joka on tarkoitettu 13-18-vuotiaille.

Kerhotoiminta todella vilkasta

Helsingin NMKY:n kerhotoimintaan kuuluu 40 kerhoa, joissa on mukana 
vuosittain lähes 1000 lasta ja nuorta. Kerhokäyntejä kertyi vuonna 2013 
10900. Kehityspäällikkö eve Niemelä kertoo, että parhaillaan yhdistyksen 
piirissä valmistellaan ns. kivijalkakerhoja, jotka olisivat aivan lapsen kodin 
tuntumassa. Näitä kerhoja olisi alkuvaiheessa  seitsemän. 
HNMKY:n kerhot tarjoavat eri ikäisille lapsille ja nuorille monipuolista te-
kemistä eri puolilla Helsinkiä. Kerhot ovat maksuttomia ja mukaan voi tul-
la myös kesken kauden. Kerhoissa voi harrastaa esimerkiksi tanssia, laulua, 
leipomista, sukeltamista, kiipeilyä, melomista, askartelua jne. 
HNMKY ottaa toiminnassa huomioon myös nuoret, jotka haluavat harras-
taa iltapäivisin liikuntaa. Heitä varten on Easysport-kerhoja, jonka piirissä 
on toimintaa myös kehitysvammaisille.  Easysport  käsittää mm. palloilua,  
painonhallintaryhmän ja temppujumpan kehitysvammaisille nuorille.

liikunnalliset iltapäiväkerhot suosittuja

HNMKY järjestää liikunnallista iltapäiväkerhotoimintaa 1.-2. -luokkalaisille 
koululaisille viidessä eri toimipisteessä, Pakilan toimintakeskuksessa, Pa-
kilan kirkolla, Tapanilassa, Kaisaniemessä Vuorikadulla ja Kontulassa.  Toi-
mintaa koordinoiva Tuomas Mäkelä sanoo, että vaikka kerhot ovat liikun-
nallisia niin niissä harrastetaan myös askartelua, piirtämistä ja leikkimistä 
sekä  tarjotaan mahdollisuus läksyjen tekoon aikuisen ohjauksessa. 

Uutena tarjotaan kerholaisille mahdollisuutta osallistua musiikin alkeiden 
opiskeluun.  Lisäksi koripallon harrastustoimintaan on mahdollista jäädä 
suoraan iltapäiväkerhosta, sekä koripalloilevilla iltapäiväkerholaisilla on 
mahdollisuus osallistua Open practise -toimintaan iltapäiväkerhopäivän 
aikana.

Yhteensä HNMKY:n iltapäiväkerhoissa on noin 170 lasta. Mäkelä harmit-
telee, että kaikki halukkaat eivät mahdu kerhoon. Nyt keväällä on haku 
lukuvuoden 2014–2015 iltapäiväkerhoihin. Mäkelä sanoo, että hakuajan 
puitteissa saapuneet hakemukset käsitellään hakukriteerien perusteella, 
jossa ensisijaisia ovat ensimmäisen luokan sekä erityisen tuen päätök-
sen oppilaat. Jäljelle jääneet paikat arvotaan kakkosluokkalaisten kesken. 
Hakulomakkeita iltapäiväkerhoihin saa kouluista, iltapäiväkerhoista sekä 
sähköisessä muodossa opetusviraston kotisivuilta hakuajan alkaessa.

            
toimintakeskukset 

HNMKY:llä on neljä toimintakeskusta, jotka ovat Pakilan toimintakeskus, 
Pukinmäen toimintakeskus ja Laakavuoren toimintakeskus sekä Malmin 
palloiluhalli.  Lisäksi on tietenkin Helsingin NMKY:n päätoimipiste Kaisa-
niemessä yhdistyksen omistaman Hotel Arthurin tiloissa.  Vuorikadun toi-
mipisteessä on myös Helsingin NMKY:n toimisto ja monenlaista toimintaa 
musiikista liikuntaan.  Lisäksi toimintaa on Karjalohjalla Pellin leirikeskuk-
sessa, joka on vilkkaassa käytössä ympäri vuoden.

paKilan tOimintaKesKus sijaitsee Kehä I tuntumassa aivan Pakilan Hy-
vän Paimenen kirkon vieressä. Pakilan toimintakeskuksessa toimii iltapäi-
väkerho ja siellä on mahdollisuus pelata harrastekoripalloa sekä saliban-
dyä. Lisäksi tarjolla on on monenlaista toimintaa perheille. Lauantaisin 
tiloja voi myös vuokrata esimerkiksi lasten syntymäpäiviä tai pienimuo-
toista kokousta varten.

laaKavuORen tOimintaKesKus sijaitsee Laakavuoren kumppanuus-
talon ja ala-asteen koulun yhteydessä aivan Mellunmäen metroaseman 
vieressä. Laakavuoren kumppanuustalon salissa ja koulun liikuntasalissa 
kokoontuvat mm. lasten ja nuorten liikunta- ja palloilukerhot.

puKinmäen tOimintaKesKus sijaitsee Pukinmäen rautatieaseman tun-
tumassa. Toimintakeskuksessa järjestetään monenlaista toimintaa. Laajin 
toimintamuoto on avoin iltapäivä- ja iltatoiminta, joka käsittää mm. ker-
hotoiminnan. Tarjolla on tyttökerhoa, kokkikerhoa ja skeittikerho. Lisäksi 
tiloissa voi harrastaa bänditoimintaa ja perehtyä vaikkapa moottoripyöriin 
moottorihallissa. 

malmin pallOiluHalli on vilkkaassa käytössä aamusta iltamyöhään. Se 
sijaitsee Malmin asemalta vajaa kilometri pohjoiseen rautatien suuntai-
sesti. Halli on vuonna 1992 liikuntahalliksi muokattu kaksikerroksinen en-
tinen teollisuushalli. Hallin yläkerrassa sijaitsee kolme liikuntasalia, sekä 
kanttiini.  Alakerrassa sijaitsevat ryhmäliikunta-, pukuhuone- ja kokousti-
loja sekä toimistotiloja. Alakerrassa on myös vaikkapa bändeille soveliaita 
soittotiloja.

Kuten edellä mainittiin HNMKY:llä on myös oma pellin leiRiKesKus Karja-
lohjalla. Leirikeskus on toiminut 1960-luvulta tuhansien lasten ja nuorten 
leiripaikkana. Helsingin NMKY järjestää Pellissä vuosittain lukuisia varhais-
nuortenleirejä, Isä-lapsi-leirejä ja nuorten leirejä. Siellä järjestetään myös 
HNMKY:n ja Tuomiokirkkoseurakunnan yhteinen rippikoululeiri. Pelliä voi-
vat muina aikoina vuokrata palveluineen käyttöönsä myös muut tahot.

w i
aLeirit ja kerhot

leirivuoroKauDeT 2013
leiritoimintaa järjestettiin vuoden 2013 aikana toimintakeskusten, liikuntakasvatuksen ja varhaisnuorten ja nuorten 
leirien muodossa. Yhteensä leirivuorokausia kertyi 4.732

Tiesitkö tämän?
Tiesitkö, että ensimmäiset kerhot Suo-
messa olivat Helsingin NMKY:n kerhoja.
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Lapset ja nuoret mukana 
namika-akatemiassa 
kehittämässä toimintaa

Namika- Akatemia -hankkeessa kehitetään yhteisöllisyyttä vahvis-
tava toimintamalli, jossa lapset ja nuoret voivat viettää turvallisesti 
vapaa-aikaa oman harrastuksensa parissa ja vieläpä samanhenkisten 
ihmisten kanssa, kertoo projektia koordinoiva virpi Heinola.  Akate-
mia on sosiaalisen vahvistumisen toimintaympäristö, jossa tuodaan 
monipuolisesti erilaisia toimintatapoja lähemmäksi lapsia, nuoria ja 
heidän perheitään. Hankkeen päätavoite on testata Namika-Akatemia 
toimintamalli, jota voidaan soveltaa kaupunkiympäristöissä.

Projektikoordinaattori Heinola kertoo, että ”hankkeen ensimmäinen 
osatavoite on, että toiminnan sisällön toteutuksen suunnitteluun 
otetaan mukaan seutukunnan lapset ja nuoret (6-29-vuotiaat), sekä 
huomioidaan heidän tarpeensa”. Toinen osatavoite Heinolan mukaan 
on, että ”toiminnan piirissä olevat lapset ja nuoret saavat toiminnasta 
sen mitä se heille lupaa”. Toiminta on tavoitteellista, merkityksellistä 
sekä nuorten arkea helpottavaa, lisää Heinola.

Virpi Heinola kertoo, että pyrimme tekemään toimintaa lähellä lasten 
ja nuorten asuinympäristöä eli Namika-Akatemia toimii ”kerrostalon 
kivijalassa” (Kivijalka-kerhot). Namika-Akatemia pyrkii mahdollista-
maan myös turvallisen kesän (Kesäreppu-toiminta).

Heinola täsmentää, että lasten tekemisen kannalta Namika-Akatemia 
on HipHop tai skeitti tai jokin muu lasta ja nuorta kiinnostava teke-
minen.

Projektikoordinaattori Heinola haluaa korostaa myös sitä, että ”lapsia 
aktivoidaan toimintaan osana Namika-Akatemian etsivää työtä”. ”Py-
rimme haravoimaan, motivoimaan ja ohjaamaan lapsia sekä nuoria 
harrastamisen pariin, lisää Virpi Heinola.  

Namika-Akatemia on osa valtakunnallista Lapsi- ja nuorisopolitiikan 
kehittämisohjelman 2012-2015 toimeenpanoa.
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Yökoris
todella

kansainvälistä
Yökoris on rentoa meininkiä, joka on suunnattu erityisesti maahan-
muuttajille ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Yökoristoimin-
taa pyörittävä Olsi Marko kertoo, että talvikaudella mukana on lähes 
500 nuorta, jotka ovat tulleet yli 30:stä maasta. Kesällä toiminnassa 
on mukana noin tuhat ihmistä ja eri kansallisuuksien määrä voi kas-
vaa vielä huomattavasti. Myös koripallosarjoissa pelaavat yökoriksen 
joukkueet ovat Markon mukaan todella kansainvälisiä. Joukkueissa on 
edustettuna yli 20 kansallisuutta. Toinen niistä pelaa ”kolmosdivaris-
sa” ja toinen ”viitosdivarissa”. 

Talvikaudella yökoripallotoimintaa järjestetään Malmin ja Kallahden 
nuorisotaloilla, Malmin palloiluhallilla sekä ”Hotelli Arthurin vintti-
kentällä” . Uusinta toimintaa on Markon mukaan Kallahden Nuori-
sotalolla, missä on perjantaisin futista muslimitytöille. Ensi kesänä 
yökorista on taas neljänä päivänä viikossa tuttuun tapaan Hietsussa 
eli Hietaniemen uimarannan viereisellä koripallokentällä sekä keskus-
tassa Musiikkitalon kansalaispuistossa. Lisäksi erillisiä tapahtumia 
aiotaan toteuttaa Malmilla, Vuosaaressa ja Kampissa Narinkkatorilla 
parikin kertaa.

Yökoripallotoiminta on Helsingin NMKY:n ja Nuorisoasiainkeskuksen 
yhteistyöhanke, jota RAY ja ELY-keskus tukevat.

menestyksen avaimet
 

Menestyksen avaimet on Suomen NMKY:n hal-
linnoima ja RAY:n rahoittama terveyttä  ja koko-
naisvaltaista hyvinvointia edistämään kehitetty 
hanke. Hankkeen ydintoimijoita ovat Helsingin, 
Tampereen, Lahden ja Oulun NMKY:t. Helsingin 
NMKY osahankkeen vuosi 2013 eteni suunnitelman 
mukaisesti, sillä asetetut tavoitteet saavutettiin ja 
osin ylitettiinkin. Erittäin tärkeää oli, että kaikkien 
mukaan lupautuneiden seurojen kanssa päästiin 
vauhtiin ja pilotit toteutettiin kuten oli sovittu. 
Koulutuksiin osallistui yhteensä 342 nuorta 15 eri 
taustaorganisaatiosta. Lisäksi koulutuksiin on osal-
listunut noin 100 aikuista. Tällä hetkellä rakenne-
taan uusia yhteistyökumppanuuksia ja jalkautta-
misen malleja pilottiseurojen kanssa.
 
Helsingin NMKY:n projektikoordinaattorina toimii 
Tessa Sarkima, p. 050 504 4497, 
tessa.sarkima@hnmky.fi

KoHTaaMiSeT 2013
Namikalaisen nuorisotyön kohtaamisia vuoden 2013 aikana kirjattiin 240.711. edellä mainittuun lukuun 
ei ole laskettu Helsingin NMKY:n kehitysyksikön kohtaamiskertoja eikä vuoden 2014 alusta omaan 
organisaatioon siirtyneen avioliittotyön kohtaamisia.

SoSiaaliSeN vaHviSTaMiSeN TuNNuSluvuT 2013
Sosiaalisen vahvistamisen toimintamuotoihin osallistuneet henkilöt ikäluokittain. 
Yhteensä osallistujia oli 4.155,  joista tyttöjä 1078 ja poikia 3077.

Tiesitkö tämän?
Yökoristoimintaa on jo kahtena vuo-
tena järjestetty Malmin palloiluhallilla 
perjantai-iltaisin tarkoituksena tarjota 
nuorille aktiviteetteja perjantai iltaan. 
osallistua voit maksutta. Yhteistyössä 
mukana on Helsingin kaupungin liikun-
tavirasto. paikalla usein myös DJ soitta-
massa peliä rytmittävää musiikkia.
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 koripallo 
Vuoden 2013 alussa palasimme jälleen turnausjärjestäjäksi, kun jär-
jestimme oman turnauksen loppiaisena Malmilla. Lisäksi syksyllä 2012 
aloitetut suositut pienimpien NBA-turnaukset pyörivät koko 2013. Kori-
palloleirit olivat jälleen suuressa roolissa koripallon toiminnassa, mm. 
hiihtolomaleiri, monet kesäleirit sekä uusi maksuton syyslomaleiri 
seuramme nuorimmille koripalloilijoille. Keväällä 2013 koripallokauden 
SM -mitalit olivat jaossa, näissä karkeloissa HNMKY oli tuttuun tapaan 
mukana. Myös kansainvälisissä peleissä Namikalaiset keräsivät me-
nestystä juniorimaajoukkueiden mukana. Kausi 2013 - 2014 käynnistyi 
perinteisellä seuraleirillä elokuussa Vierumäellä. Tämän jälkeen jouk-
kueet palasivat viimeistään kauden arkirytmiin ja kaikkien ikäluokkien 
sarjat käynnistyivät viimeistään lokakuun aikana.

Tammikuun alussa järjestimme kutsuturnauksen Malmilla. Turnaus 
järjestettiin A- ja B-pojissa, kummassakin sarjassa oli mukana viisi 
joukkuetta, muun muassa Namikan joukkueita Lappeenrannasta ja 
Lahdesta. Turnauksen ajatuksena oli tarjota laadukkaita pelejä, kun 
sarjat ovat joulutauolla. Turnauksesta tuli paljon kiitosta, vaikka ajan-
kohta oli haastava perheiden lomien ja juniorimaajoukkueleirien takia. 
Tämä oli hyvää kokemusta turnauksen järjestämisestä meille.

HNMKY:n sisäiset supermikroturnaukset, eli NBA-turnaukset keräävät 
kiitosta ja kehuja. Turnauksessa pelataan puolikas päivä, noin 4 tun-
tia koripalloa HNMKY:läisten kesken. Paikalle kutsutaan aina kaikki 
Namikan nuorimmat pelaajat. Paikan päällä pyritään pelaamaan omi-
na joukkueina (alueet ja ikäluokat) mahdollisimman monta peliä. Jos 
jokin joukkue on vajaa tai liian suuri, on meillä mahdollista jakaa tai 
siirtää pelaajia, jotta saadaan sopivat joukkueet ja kaikille hyvin pelejä. 
Tässä tapahtumassa on vieraillut myös Susijengitähti Kimmo Muuri-
nen.

Koripalloleirit ovat tulleet jäädäkseen HNMKY:n toimintaan. Jälleen 
suurimäärä pelaajia osallistui leireille. Osallistujia on kokoajan kasva-
massa määrin myös muista seuroista, joten leiritoiminnalle on edel-
leen tilausta. Uutuusleirinä vuonna 2013 oli syyslomaleiri, maksuton 
leiri oli suunnattu kaikille HNMKY:n toiminnassa oleville koripalloili-
joille.
Keväällä pelattiin jälleen juoniorisarjojen loppuhuipennus, HNMKY oli 
tällä kaudella mukana kaikkiaan kuudessa SM-sarjassa. SM-sarjaan 
olivat päässeet C- ja B- junioreissa sekä tytöt että pojat pelasivat 
SM-sarjaa ja A- junioreissa HNMKY:n poikien lisäksi tyttöpuolen yh-
teistyöjoukkue Helsinki Capitals taistelivat Sm-mitaleista. Kaudella 
2013 - 2014 playoffeihin ylsivät C-tytöt ja -pojat sekä B-pojat. C-tytöt 
taistelivat hienosti itsensä pronssiotteluun, jossa kuitenkin mitali jäi 

vielä saavuttamatta. C-poikien joukkue saavutti upeasti SM-finaalin pai-
kan, mutta siellä vastaan asettui erittäin vahva Mukin joukkue. C-poikien 
joukkue kuitenkin saavutti upeasti SM-hopeamitalit. B-poikien joukkue 
voitti runkosarjassaan kaikki ottelunsa ja sama jatkui playoffeissa, joten 
B-pojat saavuttivat ylivoimaiseen tyyliin SM-kultamitalit. Kaiken kaikki-
aan kausi 2012 - 2013 oli SM-sarjoja katsoessa menestyksekkäin moniin 
vuosiin.

Nuoremmat juniorit alle 12 -vuotiaat (mini-, mikro- ja supermikrojuniorit) 
edustivat jälleen monilla aluejoukkueillamme eteläisen alueen sarjoissa. 
Joukkueet pelasivat tasojoukkueilla eri divareissa, joissa kaikki pelaajat 
saavat peliminuutteja sekä paljon onnistumisen kokemuksia. Paljon oli 
taas HNMKY:läisiä aluesarjojen mitalikahinoissa, joista mukaan tarttui 
muutamia mitaleita.

Suomen juniorimaajoukkueet leireilivät kesällä ja päättivät maajoukkue-
kautensa EM-kisoihin. Leireillä ja aina maajoukkueissa asti oli paljon mu-
kana HNMKY:n pelaajia ja valmentajia. Kesän kovin saavutus juniorimaa-
joukkueessa nähtiin kun alle 16 -vuotiaiden poikien maajoukkue onnistui 
nousemaan EM-kisoissa A-tasolle. Tämä tarkoittaa sitä, että kesällä 2014 
alle 16 -vuotiaat pojat pelaavat A-tasolla Euroopan parhaita maita vas-
taan ainoana joukkueena juoniorimaajoukkueista. Kesällä 2013 nousussa 
onnistuneessa joukkueessa oli huimat neljä HNMKY:n pelaajaa ja lisäksi 
joukkueen valmennustiimissä oli mukana Juuso Milén.

Kauden 2013 - 2014 aloitus tapahtui perinteisesti HNMKY:n seuraleirillä 
Vierumäellä elokuun puolessa välissä. Leirille osallistui kaikkiaan noin 
200 Namikalaista. Jokainen joukkue harjoitteli leirillä neljästä viiteen 
kertaan ja muutenkin oli jälleen hienoa miehittää lähes koko Vierumäen 
urheiluopisto HNMKY:läisillä. Leirin jälkeen olikin hyvä palata arkeen ja 
harjoitukset lähtivät pyörimään kaikkien joukkueiden osalta viimeistään 
syyskuun alusta. SM-karsinnat aloittivat virallisen pelikauden syyskuun 
puolessa välissä ja eteläisen alueen sarjat pyörähtivät viimeistään loka-
kuun alusta.

Tänä vuonna siirryimme joulutauolle pikkujoulu 3-3 katukoristurnauksen 
jälkeen. Ensimmäistä kertaa järjestämämme turnaus oli suunnattu alle 
14 vuotiaille pelaajillemme. Vanhemmat juniorit toimivat turnauksessa 
tuomareina ja olivat muutenkin tärkeässä roolissa tapahtuman onnis-
tumisessa. Runsaan positiivisen palautteen ja hyvän kokemuksen takia 
tämä tapahtuma tullaan järjestämään uudestaan.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2013 oli monella tapaa menestyksekäs. Uudet 
tapahtumat olivat onnistuneita, pelaajia tulee tasaisesti lisää ja pelilli-
sesti joukkueemme menestyy kokoajan hieman paremmin. Kasvun ja ke-
hityksen myötä myös haasteet tietenkin lisääntyy, mutta tällä hetkellä 
HNMKY:n koripallossa on mielestäni erittäin ahkera ja positiivinen fiilis!
 

joukkueissa 
paljon ”pikku-
susia”
HNMKY:n joukkueissa pelaa useita pelaajia, joilla on kokemusta eri 
ikäluokkien maajoukkueista. ”Hiljaiseksi tavoitteeksi” on asetettu, että 
joka ikäluokasta 5-8 pelaajaa olisi mukana ikäluokkansa maajoukku-
eringissä. 

17-vuotiaalla Joonas Tahvanaisella (200 cm) on takanaan jo yli 30 maa-
ottelua, joista saaliina Pohjoismaiden mestaruus 16-vuotiaissa. Joonas 
Tahvanainen on pelannut HNMKY:ssä 14-vuotiaasta saakka. Hän liittyi 
seuraan koska monet koulukaverit pelasivat ja pelaavat edelleenkin 
Namikassa. Myös hänen veljensä Sami ja Ville ovat Namikan junioreita. 
Koripallo on veljeksille luonnollinen valinta, sillä poikien isä Mika-Mat-
ti Tahvanainen pelasi aikanaan koripalloa aivan maajoukkuetasolla, to-
sin seura ei ollut Namika. Tavoitteena  Joonas Tahvanaisella on ammat-
tilaisuus. Hänen mielestään olisi hieno pelata jossain ulkomailla. Tällä 
hetkellä hänen joukkueenaan on HNMKY:n A-juniorit ja HBA Märsky. 

16-vuotias kosovolaistaustainen edon Maxhuni  (185 cm) on edustanut 
Suomea jo 23:ssa maaottelussa. Saavutuksina ovat myös EM- ja PM-
pronssit.  Helsingin NMKY:n B-junioreissa hän on ollut kaksi vuotta pe-
laten tänä vuonna myös A-junioreissa.

Edon Maxhuni tuli Namikan seuratoimintaan isän ohjaamana, ja hän 
on siitä todella mielissään. Hän tuntee edistyneensä lyhyessä ajassa 
paljon. Edon myös kertoo päässeensä Namikan ansiosta Barcelonaan 
Michael Jordan–leirille, johon on aiemmin kelpuutettu vain yksi suo-
malainen, Teemu Rannikko. Edonin tavoitteena on Joonas Tahvanaisen 
lailla päästä koripallo-ammattilaiseksi. Ensiksi mielessä ovat Suomen 
kentät, mutta sitten Euroopan kentille, ja edelleen yliopistoon Yhdys-
valtoihin. Edon ei sulje pois myöskään maailman kovinta koripallolii-
gaa NBA:ta.  Tällä hetkellä kuitenkin Edon Maxhunin kaiken ajan vie 
koulu Pohjois-Haagan yhteiskoulussa  ja tietenkin koripallo.

HNMKY:n valmentajista on tällä hetkellä eri ikäluokkien maajoukkue-
valmennuksessa viisi henkilöä.

edon Maxhuni  Joonas Tahvanainen

yhteisÖLLisyys 
joukkueiDen 
sisäLLä Lisääntyy – 
ja se on hauskaa!
Yksilökeskeisyys on yhteiskunnassa lisääntynyt monissa asioissa. 
Myös yhteiskunta nostaa pintaan vain menestyneitä yksilöitä. Hel-
singin NMKY:ssä suunta on kuitenkin toinen. Yhdistys korostaa ja ta-
voittelee enemmänkin yhteisöllisyyttä, sanoo nuorisotoimen johtaja 
Manu Kangaspunta. Kangaspunta ottaa samalla esimerkiksi Pakilan 
-04 tyttöjen joukkueen  ja sen vanhempien aktiivisuuden.
 
Kangaspunta kertoo, että pelaajien vanhemmat ovat todella oma-
aloitteisia ja tekevät paljon taustatyötä joukkueen eteen. He ovat Hel-
singin NMKY:ssä olleet eräänlainen pilotti-ryhmä, joka on kehitellyt 
monenlaista toimintaa. Vanhemmat esimerkiksi järjestivät viime elo-
kuussa Menestymisen kulttuuri -seminaarin, johon osallistui 40 hen-
kilöä pääkaupunkiseudun eri joukkueiden ja lajien piiristä. Tilaisuus 
onnistui hyvin ja siksi tavoitteena on jatkossa jopa seminaarisarja, ker-
tovat 04-joukueen aktiivit elina välimaa ja leena ehrling.  Syksyn 2014 
tilaisuuksissa tullaan puhumaan vaikkapa menttaaliasioista, ravinnos-
ta, päivän rytmittämisestä, fyysisitä harjoitteista jne.
 
Elina Välimaa sanoo, että HNMKY:n valmentajilla on hyvä ammattitai-
to, jonka seurauksena toiminta on kypsää ja päämäärätietoista. Tämä 
näkyy Välimaan mukaan tyttöjen yksilöllisten kehittymistarpeiden 
huomioimisena ja siinä, että halutaan kehittyä joukkuepelaamisessa 
pitkällä tähtäimellä. Voittaminen ei myöskään ole pääasia, vaan pelaa-
misen ja yhdessäolon ilo. Koskaan ei tiedä kenestä loppujen lopuksi ke-
hittyy huippu-urheilija, kehittävä harrastus kannustavassa ilmapiirissä 
on paljon tärkeämpää, lisää Elina Välimaa.  Ja vielä mukavampaa on, 
kuin myös vanhemmilla on hauskaa yhdessä. Hän myös kertoo, että 
T04- joukkueella on todella aktiivista ja yhteisöllistä toimintaa, ja on 
kehitetty kaikenlaisia varainhankintakeinoja kuten oopperalippujen  
ja lehtien myyntiä sekä uutena keinona avoimet treenit sukulaisille ja 
ystäville, joka on samalla joukkueen kevätjuhla. Tämä oli buffettivasta-
avamme Sirpa “Siru” Mäkisen mahtava idea, joka otettiin heti toteu-
tukseen!
 
Manu Kangaspunta kertoo, että tarkoitus on pyrkiä lisäämään myös 
muiden joukkueiden aktiivisuutta. Joillain joukkueilla onkin vanhem-
pien yhteistoiminta hyvällä alulla, sanoo Kangaspunta.

Tiesitkö tämän?
Suomen kaikkien aikojen ensimmäinen 
NBa pelaajan Hanno Möttölän kasvat-
tajaseuraksi Suomessa lasketaan Hel-
singin NMKY, jossa hän aloitti pelaa-
misen ensin pakilan aluejoukkueessa 
yhdeksän vuotiaana.



Toiminta laajentunut 
kamppailulajeihin
Helsingin NMKY:n toimintaa pyritään mukauttamaan ajan henkeen. Sen 
vuoksi uutena lajina syksyllä 2013 otettiin mukaan maassamme suosituksi 
tullut kamppailu-urheilu. Toiminnan vastuuvalmentajana on Tuomas Vas-
kisalmi, jonka mukaan lajivalikoimaan kuuluvat Brasilian jiujitsu, lukkopai-
ni ja kuntonyrkkeily. 

Vaskisalmi kertoo, että harrastajia on jo 80, nuorimmat ovat vain neljä vuo-
tiaita ja vanhin yli 50 vuotias. Naisia on Brasilian jiujitsussa mukana kuusi 
ja kuntonyrkkeilyssä kymmenkunta. Naisia kuitenkin  toivottaisiinkin lisää 
mukaan, toteaa Vaskisalmi. 

Vaskisalmi kertoo, että kamppailulajit ovat matalan kynnyksen lajeja eli 
niihin pääsee helposti kaikki mukaan. Haluamme tarjota parasta kamppai-
lu-urheilua Helsingissä. Se tarkoittaa sitä että tarjoamme laadukasta ope-
tusta ja olemme aidosti kiinnostuneita sinusta ja sinun treenaamisestasi, 
sanoo Vaskisalmi, jonka lisäksi toiminnassa on mukana useita avustavia 
valmentajia. Kamppailu-urheilu opettaa lapsille ja nuorille erityisesti tois-
ten kunnioittamista, lisää Vaskisalmi.
 
Kamppailulajitoiminnassa on HNMKY:n urheilijat ovat saavuttaneet jo 
menestystäkin. Joukkue SM-kilpailuissa pienten sinisten miesten joukkue 
saavutti hopeaa. Nuorten SM-kilpailuissa Matti Vepsä sarjassa 16-17v -70kg 
voitti kultaa. Junnucupissa HNMKY:n kamppailijat ovat saaneet jo useita 
mitaleita. Seuraava junnucup järjestetään omalla salilla Malmin palloilu-
hallin ykköskentällä 13.4.2014.
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Salibandy keSkiTTyy kerhoihin ja lajikouluihin
Helsingin NMKY:n salibandytoiminnassa harrastajia on jo muutaman vuuoden ajan ollut yli 100. Vuoden 2013 aikana koko-
naisharrastajamäärä oli 158 , joista 102 lapsia tai nuoria ja 56 aikuisia.
 
Kuluvalla kaudella poikapuolella on toiminut myös kaksi joukkuetta, P2001-02 sekä P2003-04. Kaudelle 2014-15 uusia joukku-
eita ei junioritoimintaan kuitenkaan tavoitella perustettavaksi, mutta olemassa olevissa ikäluokissa on edelleen mahdollista 
osallistua myös Salibandyliiton sarjatoimintaan.
 
Aikuispuolella toimivat kolme joukkuetta ovat pelanneet 4. ja 5.divisioonaa. Kevään 2014 aikana tullaan vielä jännittämään 
HNMKY/1 joukkueen edesottamuksia sarjan nousutaistossa.
 
Helsingin NMKY salibandytoiminta tulee vuonna 2014 keskittymään eri-ikäluokkien salibandykoulutoiminnan järjestämi-
seen. Salibandykoulutoiminta on matalankynnyksen lajitoimintaa, jonne on helppo tulla mukaan esimerkiksi syksyisin Hel-
singin OP:n kanssa toteutettavien Hippo –tapahtumien kautta, kertoo lajivastaava Sami Hyvönen. Tällä hetkellä lajikouluja 
järjestetään Jakomäessä ja Latokartanossa.

liiKuNNaN TuNNuSluKuJa 2013
liikunta- ja urheilutoiminta muodos-
tuu Helsingin NMKY:ssä kolmen eri la-
jitoiminnan (kamppailulajit, koripallo 
ja salibandy) säännöllisesti lajikoulu 
ja joukkuetoiminnasta, lisäksi mukaan 
on laskettu yli 16 –vuotiaille suunnattu 
Kuntoklubitoiminta. Yhteensä osallis-
tujia oli 1073.

Tiesitkö tämän?
Kamppailulajit ovat maailmanlaajui-
sesti osana NMKY liikettä, esimerkiksi 
YMCa austinin toimintaan kuuluu aiki-
do, nyrkkeily, taekwondo, kraw-maga, 
karate, kung-fu, tai-chi, qigong. 
http://www.austinymca.org/fitness/
martial-arts-and-boxing

Tiesitkö tämän?
Helsingin NMKY:n sijoitus salibandylii-
gan maratontaulukossa on 35. Kolme 
historiallista sarjakautta kerryttivät 
13 voittoa, 6 tasapeliä ja 47 tappiota. 
http://salibandyliiga.fi/salibandyliiga/
maratontaulukko



85-vuotisjuhlakonsertissa viime syksy-
nä. Sopivat esiintymistilat ovat kuitenkin 
yleensä kalliita. ”Voisimme ehdottaa jon-
kinlaista ’diiliä’ esimerkiksi Temppeliaukion 
kirkon kanssa”, miettii von Boehm.
 
Onko kapellimestari sitten tyytyväinen 
orkesterin soitantaan? Hän sanoo, että 
orkesteri on kehittynyt valtavasti ja tun-
tuu, että kehittyy edelleen. Soittajat ovat 
sitoutuneet ”yhä vaativampiin juttuihin 
ja nopeammalla aikataululla”. Kun orkes-
terissa on myös hyvä henki, se kuuluu heti 
soitossa, sanoo von Boehm. Hän myös an-
taa tunnustusta orkesterissa kautta aikain 
tehdylle työlle. Hän on saanut kuulla van-
hemmilta ammattilaisilta, että HNMKY:n 
sinfoniaorkesteri on ollut tunnettu sodan 
jälkeen eräänä maamme merkittävimmis-
tä amatööriorkestereista. ”Siihen voitai-
siin jälleen pyrkiä. Pitkäjänteisellä työllä ja 
HNMKY:n täydellä tuella se voisi onnistua”.

Kevään aikana sinfoniaorkesterin solis-
teina esiintyy kaksi erityisen lahjakasta 
nuorta soittajaa. Ensimmäinen konsertti 
oli 22.3, jolloin HNMKY:n juhlasalissa esiin-
tyi 17-vuotias sellisti Jonathan Roozeman. 
Hän on ehtinyt esiintyä lukuisissa solisti-
tehtävissä ympäri Suomea ja Eurooppaa, ja 

Sinfoniaorkesteri 
hyvässä iskussa
Helsingin NMKY:n Sinfoniaorkesterin ka-
pellimestari Tapio von Boehm kertoo, että 
orkesteri on saanut uusia soittajia vauhdil-
la riveihinsä. Orkesterissa on omia soittajia 
jo noin 40. Harjoituksissa käy säännöllisesti 
noin 30 soittajaa. Esityksissä orkesterin ko-
konaisvahvuus nousee vielä muutamilla 
soittajilla esitettävästä teoksesta riippuen. 
Kapellimestari onkin tyytyväinen ja toteaa, 
että ”orkesteri ei pitkiin aikoihin ole ollut 
näin kookas”.
 
Kun Tapio von Boehm sai runsaat kolme 
vuotta sitten orkesterin johdettavakseen, 
siinä oli alle kaksikymmentä soittajaa. Von 
Boehm ei ole itse rekrytoinut uusia soittajia 
orkesteriin, vaan toteaa, että ”orkesterilai-
set itse hommasivat mukaan kavereitaan 
ja tuttujaan”. Orkesterin ikärakenne on 
nuorentunut, kun mukaan on saatu myös 
aktiivisia kolmekymppisiä. Instrumenteista 
orkesteri kaipaisi vielä viuluja, alttoviuluja 
ja kontrabassoja lisävahvistukseksi.
 
Von Boehm kiittelee myös sitä, että soit-
tajat ovat perustaneet johtokunnan, joka 
auttaa orkesterin ”yleishallinnossa” ja 
muissa päivittäisissä asioissa. Soittajat 
pohtivat muutoinkin aktiivisesti miten 
kehittää orkesterin toimintaa. Orkesteri 
harjoittelee maanantai-iltaisin Helsingin 
keskustassa NMKY:n juhlasalissa ja usein 
myös esiintyy siellä. Sali on ajoittain käynyt 
kuitenkin liian pieneksi, kun soittajamäärä 
on suuri. Näin kävi esimerkiksi orkesterin 

palkittu kansainvälisissä sellokilpailuissa. 
Sinfoniaorkesteri esiintyy 27.4. Ritarihuo-
neella HNMKY:n perinteisessä Kevään sä-
veliä -konsertissa. Solistina on tuolloin viu-
listi Silja Fontana (s.1992), joka soittaa Felix 
Mendelssohnin viulukonserton. ”Orkesteri-
laisetkin ovat innoissaan saadessaan soit-
taa hyvien solistien kanssa”, kapellimestari 
Tapio von Boehm sanoo.

sinfoniaorkeste-
rista valmistui 

historiikki
Helsingin NMKY:n sinfoniaorkesteri täytti 
viime vuonna 85-vuotta. Viime vuoden lo-
pulla julkistettiin myös orkesterin 85-vuo-
tishistoriikki ”Soli Deo Gloria”. Sen kirjoit-
taja on Juhani Jääskeläinen, joka itsekin on 
mukana orkesterissa.  

HNMKY:ssä toimi orkesteri jo vuonna 1926, 
mutta tämä Ilmari Krohnin johtaman or-
kesterin toiminta loppui kapellimestarin 
kuoltua moottoripyöräonnettomuudessa.
Säännöllinen orkesteritoiminta alkoi vuon-
na 1928,  kun NMKY:ssä työskennellyt Vilho 
Roimola kokosi joukon soittajia soittamaan 
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yhdessä. Ensimmäisenä kapellimestarina 
oli Antero Vidgren. Martti Heiniö oli kapelli-
mestarina peräti 30 vuotta. Hänen jälkeen-
sä orkesteria johtivat Usko Aro ja Jorma 
Svanström. 

Trumpettitaitelija Lauri Ojala johti orkeste-
ria peräti 20 vuotta vuodet 1967-1996. Oja-
lan jälkeen kapellimestareina ovat olleet 
Klaus Rautawaara, Pietari Inkinen, Jukka 
Rope, Gösta Ölander ja vuodesta 2010 läh-
tien Tapio von Boehm. 

Historiansa aikana orkesterissa on soitta-
nut noin 900 eri soittajaa. Historiikkia on 
saatavana Helsingin NMKY:n Musiikkiopis-
tosta (puh.050-3033052) 25 euron hintaan.

iltapäivä-
kerholaisille 
tarjolla mu-
siikkiopetusta
Iltapäiväkerholaisille on ollut 
vuoden alusta lukien tarjolla 
myös musiikin alkeiden opetus-
ta. Musiikkiopiston rehtori anu 
Kurkaa sanoo, että toiminta on 
alkanut onnistuneesti ja kiin-
nostus on yllättänyt. Osallis-
tujia on jo kahdeksan. Kurkaan 
mukaan lasten vanhemmat 
ovat ilmaisseet tyytyväisyyten-
sä, koska lapsia ei tarvitse vielä 
erikseen kuljettaa musiikkitun-
nille. 
Tällä hetkellä lapsille tarjotaan 
opetusta pianossa, kitarassa 
ja viulunsoitossa, mutta ope-
tusta voidaan Kurkaan mukaan laajentaa 
esimerkiksi sähkökitaran, sellon ja huilun 
soittoon. Laulunopiskelua ei suositella aloi-
tettavaksi yleensä ennen 15 vuoden ikää, 
koska ihmisen äänihuulet kehittyvät aina 
25 ikävuoteen asti. Laulaminen muuten on 
tietenkin sallittua, lisää rehtori Kurkaa.

 

Harvinainen valokuva sinfoniaorkesterin edeltäjästä. Ilmari Krohn johtaa orkesteria v.1926. 
Vilho Roimola 3.vasemmalta.

Helsingin NMKY:n Sinfoniaorkesterin kapellimestari Tapio von Boehm

MuSiiKKiopiSToN TuNNuSluKuJa 2013

Musiikkiopiston toimintaan osallistui 87 henkilöä, joista 22 alle kouluikäisiä, 33 nuoria ja 
32 aikuisia. Naisia ja tyttöjä osallistujista oli 61 ja poikia tai miehiä 27.

Tiesitkö tämän?
Helsingin NMKY:n sekakuoro on 
Suomen vanhin suomenkielinen kuoro
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Yhteistyö puolustusvoimien kanssa

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
sen yhteistyöprojekti Puolustusvoi-
mien kirkollisen työn kanssa vuosina 
2010-2013. Projektissa on pilottitoi-
minnan avulla kehitetty puolustus-
voimien, Puolustusvoimien kirkollisen 
työn ja sen sidosryhmien yhteistä eh-
käisevää mielenterveys- ja päihdetyö-
tä. Projektin rahoitti Raha-automaat-
tiyhdistys.

Projektista näyttää olleen hyötyä va-
rusmiehille. Projektin aikana syntyi 
muun muassa Jääkäriprikaatin käyt-
töönottama palveluksen ensimmäi-
sen viikon tehostetun tuen malli, 
joka varusmiesten, henkilökunnan 
ja komentajan näkemyksen mukaan 
saattaa vaikuttaa turhien keskeytys-
ten vähenemiseen. Nuoriso- ja terve-
ysalan järjestöille puolustusvoimien 
toimintatavat sekä organisaatio ovat 
melko tuntemattomia. Puolustusvoi-
mat hyötyisi laajemman yhteistyön 
tekemisestä alan järjestöjen kanssa. 
Järjestösektorin tulee tosin oma-aloit-
teisesti lisätä tuntemustaan puolus-
tusvoimista ja sen toimintatavoista. 
Puolustusvoimat on merkittävä toi-
mintaympäristö, kun halutaan vaikut-
taa nuorten miesten terveyteen. Soti-
laskotiliitto ja sen paikallisyhdistysten 
toiminta on hyvä esimerkki kiinteästä 
ja pitkäjänteisestä yhteistyöstä. 

Yhteistyö järjestöjen ja peruskou-
lujen kanssa

Arvo- ja terveyskasvatusohjelma Ca-
mera obscura on tavoitteellista eri 
kasvatusyhteisöjen toimintaan in-
tegroitua järjestölähtöistä ehkäise-
vää päihdetyötä - päihdekasvatusta. 
Paikalliset toteutukset tehdään aina 
yhdessä eri yhteistyökumppaneiden 
kanssa (esim. koulut, seurakunnat, 
nuorisotoimet, järjestöt) Menetelmä 
hyödyntää kerrontaa, mielikuvahar-
joitteita, kokemuksellista ja yhdessä 
oppimista. Ohjelman sisältö ja kon-
septin toteutustapa tehostaa koulun 
ja opettajan ehkäisevän työn osaamis-

ta, sekä vahvistaa koulun ja mukana 
olevien yhteistyötahojen yhteistyöra-
kenteita. Camera obscura -toteutusta-
pa on aina nuoren arvostusta korosta-
vaa ja toiminnan keskeinen tavoite on 
suojaavien tekijöiden vahvistaminen.

Camera obscura -konsepti toteutettiin 
14 eri paikkakunnalla ja yhteistyössä 
oli mukana 57 koulua ja 52 muuta yh-
teistyötahoa. Toiminnan valmistelu ja 
etukäteiskoulutukset keräsivät paik-
kakunnilla yhteen 568 aikuista. Yhteis-
työkumppanimme toteuttivat toimin-
taa vuoden aikana yhteensä 99 päivää 
ja Camera obcura -seikkailuun osallis-
tui 5506 oppilasta ja 86 opettajaa ja 
aikuista. Lisäksi vanhempainiltoja ja 
toimintapäivä järjestettiin 17 kertaa. 
Olemme vaikuttaneet sataan kasva-
tusyhteisöön jotta suojaavat tekijät 
vahvistuisivat. Toiminnan rahoittaa 
Raha-automaattiyhdistys. 

namika-akatemia tehostaa kunta-
taloutta

Namika-Akatemia-projektissa kehi-
tettiin vuonna 2013 yhteisöllisyyttä 
vahvistava toimintamalli, jossa lapset 
ja nuoret voivat viettää turvallisesti 
vapaa-aikaa mahdollisimman lähellä 
omaa asuinympäristöään. Namika-
Akatemia  on osa valtakunnallista 
Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämis-
ohjelman 2012-2015 toimeenpanoa. 
Projektin keskeinen tuotos vuonna 
2013 oli Kesäreppu-toimintamalli. Kun-
taliitto valitsi Kesäreppu-toiminnan 
kuntarakenneuudistukseen liittyen 
esimerkiksi palvelujen tehokkaam-
masta ja asiakaslähtöisemmästä 
järjestämisestä. Kunnissa tarvitaan 
aktiivista työtä innovaatioiden kehit-
tämiseksi, soveltamiseksi ja levittämi-
seksi. 

Kesäreppu on 4-10 lapsen tai nuoren 
ryhmä, joka kokoontuu läpi kesän ker-
ran viikossa kuudeksi tunniksi teke-
mään ja olemaan yhdessä vähintään 
kahden ohjaajan kanssa. Yksi ohjaa-
jista on kasvatuksen ammattilainen. 
Toiminnan juuret ovat Raumalla, jos-

sa sen on kehittänyt Rauman seudun 
katulähetys. Kesäreppu-toiminnassa 
hyödynnetään paikkakunnan vapaa-
ajan, liikunnan, nuorisotoimen tai so-
siaalitoimen fasiliteetteja sekä sisäl-
töpalveluja. Toiminnoissa on keskeistä 
tavallisen ihmisen kesään liittyvät asi-
at. Ryhmät kokoontuvat lasten arkiym-
päristössä.

namikalainen toimintakeskus lisää 
yhteisöllisyyttä

Namikalainen toimintakeskus 2020 
-hanke työstää kokonaisvaltaista hy-
vinvointia, yhteisöllisyyttä ja osal-
lisuutta tukevan Namikalainen toi-
mintakeskus -toimintamallin vuosina 
2012- 2014. Projektin rahoittaa Raha-
automaattiyhdistys. 

Namikalainen toimintakeskus yh-
distää kansalaistoiminnan, harras-
tusmahdollisuudet ja sosiaali- ja 
terveyspalvelut saman katon alle. 
Toimintamalli kuvaa mihin arvoihin, 
periaatteisiin ja käytäntöihin Nami-
kalaisen toimintakeskuksen toiminta 
perustuu. Malli sisältää vaihtoehtoi-
sia ratkaisuja sisällön, rakenteiden ja 
resurssien toteuttamiseen. Hankkeen 
tavoitteena on, että toimintamalli tun-
netaan valtakunnallisesti ja kansain-
välisesti menetelmänä lisätä hyvin-
vointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Hankkeen taustalla oli huomio siitä, 
että olemassa olevat toimintakes-
kukset palvelevat vain tiettyä hy-
vinvoinnin osa-aluetta, yksittäistä 
kohderyhmää tai niiden toiminta on 
ongelmalähtöistä. Namikalaisen toi-
mintakeskuksen toiminnassa rohkais-
taan ja aktivoidaan ihmistä oman arjen 
ja hyvinvoinnin luojana. Eri lähtökoh-
dista ja elämäntilanteista tulevien yh-
teisen toiminnan puute vahvistaa en-
nakkoluuloja. Ongelmalähtöisyyteen 
perustuva toiminta puolestaan leimaa 
ja syrjäyttää entisestään. Namikalai-
nen toimintakeskus on sosiaalisen 
vahvistumisen toimintaympäristö, jos-
sa erilaisilla ihmisillä on mahdollisuus 
tulla aidosti nähdyksi, kuulluksi ja koh-
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kehityshankkeita datuksi. Namikalainen toimintakeskus 
on yhteistyönkeskus, jossa toimii usei-
ta eri tahoja niin kunnalliselta, järjes-
tö – kuin yrityssektorilta. Yhteistyössä 
pyritään ulos lokeroidusta työnjaosta 
yhä enemmän yhdessä suunniteltuun, 
tehtyyn ja arvioituun toimintaan.

3. perheen hyvinvointi

Mitä isot edellä – sitä pienet perässä 
-kehittämishanke toteutetaan vuosina 
2011-2013 Helsingin, Turun ja Tampe-
reen NMKY –järjestöjen yhteistyönä. 
Hankkeessa kehitetään isä-lapsi-toi-
minnan monikulttuurista osaamista, 
vapaaehtoisuutta ja yhteistyötä työ-
elämän kanssa. Projektin rahoittaa 
Raha-automaattiyhdistys. 

Hanke vaikutti suomalaisten isien 
kanssa työskenteleviin toimijoihin 
suomalaiseen työelämään perhekes-
keisyyden vahvistumiseksi. Olimme 
käynnistämässä prosesseja joilla vah-
vistetaan perhekeskeisen vapaa-ajan 
laadun edellytyksiä.  Niiden avulla suo-
malainen työelämä voi tehostaa HR-
toiminnan panoksista saatavaa hyö-
tyä samalla kertaa hyödyttäen myös 
lapsia ja nuoria. Olemme vaikuttaneet 
miehille tarjottavien vapaaehtoisaree-
noiden monipuolistumiseen ja moni-
kulttuurisuuden vahvistumiseen isien 
ja lasten parissa.

Toteutimme yhdessä 35 toimijan 
kanssa Salossa, Hämeenlinnassa ja 
Kajaanissa Yritysten ja järjestöjen yh-
teistyöfoorumin.  Selvitys- ja tuote-
kehityshanke tuotti perhekeskeiseen 
vapaa-ajanviettoon liittyvät alueelliset 
palvelutarjottimet. Hanke toteutetiin 
syyskuu 2013 – maaliskuu 2014 välise-
nä aikana. Hankkeen rahoitti ESR. 

Hanke auttoi kehittämään malleja, yh-
teistyörakenteita ja toimintatapoja, 
joiden avulla voi käynnistää ja tuottaa 
uusia vapaa-ajan hyvinvointipalveluja 
markkinoille. Yhteistyöfoorumi-ajatte-
luun perustuvasta suunnitelmasta käsin 
rakennettiin yhteistyötä monialaisten 
järjestöjen (kulttuuri, nuoriso ja liikun-
ta) ja vapaa-ajan palveluita tuottavien 
yritysten välille. Järjestöt tarvitsevat tu-
kea palvelutoiminnan kehittämisessä.

4. monikulttuurisuus

Ruohonjuuritason etsivää monikult-
tuurista nuorisotoimintaa kehitetään 
Yökoripallo-toiminnan avulla. Toimin-
nan rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. 
Toiminta oli painottunut viikonloppui-
hin ja kesällä Yökorista on keskiviikosta 
lauantaisin 17-22 välillä Hietaniemen 
uimarannalla. Muita toimintapaikkoja 
ovat Kallahden ja Malmin Nuta syksys-
tä kevääseen. Tapahtumia on ollut Na-
rikkatorilla, Pannuhallissa Sörnäisissä 
hiihtolomalla sekä Messuhallissa Sport 
expon yhteydessä. 

Toiminta on kulkenut limittäin ELY:n ra-
hoittaman kotouttamiseen monikult-
tuurisen liikunnan rahoituksen kanssa. 
Tapahtumien ja säännöllisen iltojen 
välillä on pidetty yhteyttä sosiaalisen 
median kautta ryhmään, jonne on saatu 
kiinnittymään paljon nuoria osallistujia. 
Tiedottamisen painopiste on siirtynyt 
verkkoon jossa nuoret ovat. 

Neulansilmä-hankkeessa kehitetään 
yhteisöllistä opiskelija-asumista yhteis-
työssä Diakonia-ammattikorkeakoulun 
ja Helsingin seurakuntayhtymän kans-
sa.
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tOimintaKeRtOmus
tiliKausi 1.1. – 31.12.2013

Helsingin NMKY-yhteisöt muodostuvat Helsingin NMKY ry:stä sekä kai-
kista sen tytäryhtiöistä sekä Tuki-Säätiöstä. Tytäryhtiöt ovat Hotel Arthur 
Oy, Ymca Oy, Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 8 sekä Kiinteistö Oy Kaisanie-
menkatu 10. Helsingin NMKY ry:n Tuki-Säätiö tukee sääntöjensä mukaan 
Helsingin NMKY ry:n toimintaa. Tytäryhtiöiden omistaminen ja hallinnoin-
ti muodostavat yhdistyksen sijoitustoiminnan, jonka avulla varsinaista yh-
distystoimintaa pyritään tukemaan.

Helsingin NMKY ry tarjoaa monipuolisia harrastusmahdollisuuksia lapsille, 
nuorille ja aikuisille. Toiminta pitää sisällään liikuntaa, musiikkia, partiota, 
kerhoja, raamattupiirejä, kursseja sekä leirejä. Yhdistyksen toiminnan pii-
rissä on noin 5000 lasta, nuorta tai aikuista. Vuoden aikana kertyy noin 
200 000 järjestettyä toimintakertaa. Toiminta perustuu kolmioperiaattee-
seen, jossa on keskeistä ihmisen henkisen, hengellisen ja fyysisen elemen-
tin tasapainoinen kehittäminen.

Kuluneen vuoden aikana yhdistyksessä toteutettiin kattava toiminnan 
arviointi sekä tervehdytys YT-neuvotteluiden muodossa. Yhdistyksen joh-
tokunta linjasi yhdistyksen keskittyvän pääsääntöisesti pääkaupunkiseu-
dulla toteutettavaan taloudellisesti terveeseen varhaisnuoriso- ja nuoriso-
työhön. Tämän seurauksena valtakunnallisesti toimiva perhetyön toimiala 
eriytyi omaksi yhdistykseksi. Lisäksi valtakunnallisten kehityshankkeiden 
siirtoa NMKY-liitolle kartoitettiin vuoden aikana ja neuvotteluja tullaan 
jatkamaan vuoden 2014 aikana. 

Helsingin NMKY:n organisaatiorakenne uudistettiin YT-neuvotteluissa. Yh-
distyksen varsinainen toiminta keskitettiin vastaavan nuorisotyön johta-
jan alaisuuteen.  Uusi organisaatio astui voimaan loppuvuonna ja sen tuo-
mat kustannussäästöt tullaan näkemään täysimääräisenä vuonna 2014. 

Taloudellinen kehitys 

Helsingin NMKY ry (1000 eur) 2013 2012 2011
Varsinaisen toiminnan tulos -488 -547 -268
Sijoitustoiminnan tulos 610 576 532
Rahoitustoiminnan tulos -120 -141 -99
Tilikauden tulos -128 -188 90
       
Omavaraisuusaste 24,9 % 24,7 % 26,2 %
Nettovelka 3 047 2 970 2 950
       
Henkilöstö kokoaikainen 56 49 42
Henkilöstökulut  -2 022 -1 771 -1 631

Helsingin NMKY ry:n varsinaisen toiminnan tappio ennen poistoja pieneni 
60 tuhatta euroa (+11 %) edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 488 tuhatta 
euroa negatiivinen. Tuloksen suotuisa kehitys saavutettiin pääasiassa uu-
den organisaatiorakenteen ansiosta saavutetuilla kustannussäästöillä.

Vuoden 2013 varsinaisen toiminnan tulos sisältää merkittävän määrän 
kertaluonteisia kuluja, joiden ei arvioida toistuvan seuraavina vuosina. 
Yhteenlaskettuna kertaluontoisia eriä kirjattiin noin -160 tuhatta euroa, 
joista noin 50 tuhatta euroa aiheutui vuonna 2012 aloitettujen taloushal-
linnon ulkoistamisen sekä organisaatiomuutoksen henkilöstö- ja IT-järjes-
telmäkuluista. Lisäksi vuoden aikana kirjattiin noin 25 tuhatta euroa luot-
totappioiksi edellisten tilikausien saamattomia osallistumismaksutuloja. 
Vuoden aikana luovuttiin vanhasta taloushallinnon järjestelmästä, josta 
tehtiin kertaluonteinen 45 tuhannen euron alaskirjaus.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos kasvoi 55 tuhatta euroa. Tilikauden 
tulos oli 128 tuhatta euroa alijäämäinen. Verrattuna edelliseen vuoteen tu-
losparannus oli 60 tuhatta euroa.

Yhdistys ei lyhentänyt pankkilainoja kuluneen vuoden aikana. Nettovelka 
kasvoi 77 tuhatta euroa ja oli 3,0 miljoonaa euroa. 

Helsingin NMKY-yhteisöt (1000 eur) 2013 2012 2011
Varsinaisen yhdistystoiminnan tulos -684 -673 -562
Varainhankinnan tulos 1 319 927 979
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos -270 -342 -445
Tilikauden tulos 355 -95 -37
       
Omavaraisuusaste 41,4 % 38,5 % 40,0 %
Nettovelka 6 413 7 485 6 658
       
Henkilöstö kokoaikainen 89 84 76
Henkilöstökulut -3 432 -3 164 -2 841

Helsingin NMKY-yhteisöjen tilikauden tulos kasvoi 450 tuhatta euroa ver-
rattuna edelliseen vuoteen ja oli 355 tuhatta euroa positiivinen. Muutos 
johtui pääosin varainhankinnan merkittävästä 391 tuhannen euron tulos-
parannuksesta, joka saavutettiin kiinteistöosakeyhtiöiden sekä Hotel Art-
hur Oy hyvällä tuloskehityksellä. Myös sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos 
kehittyi positiivisesti ollen 72 tuhatta euroa edellisvuotta parempi. Yhdis-
tystoiminnan tappio kasvoi 10 tuhatta euroa.

Yhteisön nettovelka laski 1,1 miljoonaa euroa. Lainoja maksettiin takaisin 
yhteensä 591 tuhatta euroa, joista 348 tuhatta euroa oli lainanlyhennyksiä 
ja 234 tuhatta euroa käyttöpääomalimiitin muutosta. Yhteisöillä ei ollut 
käyttöpääomalimiittiä nostettuna vuoden 2013 lopussa. 

Yhdistyksen hallinto sekä tilintarkastajat
Helsingin NMKY ry:n ja Helsingin NMKY ry:n Tuki-Säätiön johtokunnan 
muodostavat Hannu Niskanen (puheenjohtaja), Juha Matti Holopainen, 
Markku Kulmala (varapuheenjohtaja), Jussi Kuusniemi (varapuheenjoh-
taja), Erkki Lampén, Pentti Miettinen, Terho Miettinen, Lauri Mäki, Reima 
Oinaanoja, Simo Tunkelo, Reijo Tuori ja Pekka Ylänne.

Helsingin NMKY ry:n pääsihteeri on Timo Laulaja. 

Helsingin NMKY-yhteisöjen tilintarkastajina toimi Jukka Rajala KHT sekä 
KPMG Oy Ab. 

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
Helsingin NMKY-yhteisöjen merkittävimmät taloudelliset riskit liittyvät 
liiketoimintaan sekä kiinteistöomaisuuteen. Myös yhdistystoiminnan ku-
lurakenteen mahdollinen kasvu aiheuttaa taloudellisia riskejä.

Liiketoiminnan suurimman painopisteen muodostaa tytäryhtiö Hotel Art-
hur Oy:n hotellitoiminta. Mikäli kyseisen toiminnan kannattavuus heik-
kenee merkittävästi, saattaa yhteisölle aiheutua merkittäviä taloudellisia 
haasteita erityisesti maksuvalmiuden sekä lainojen takaisinmaksun suh-
teen.

Tytäryhtiö YMCA Oy:n taloudelliset riskit liittyvät vuokrausliiketoimintaan. 
Yhtiö on sitoutunut vuokraamaan tiloja Malmin palloiluhallista seuraavan 
seitsemän vuoden ajan kiinteällä vuosihinnalla. Mikäli tiloja ei saada edel-
leen vuokrattua, voi yhtiölle aiheutua merkittäviä taloudellisia tappioita. 

Yhteisöjen omistamat kiinteistöosakeyhtiöt tulevat vaatimaan seuraavina 
vuosina perusparannuksia, jotka tulevat sitomaan yhteisöjen pääomaa, 
jolloin yhdistystoiminnan tukemiseen jää vähemmän rahavaroja. Peruspa-
rannukset tullaan rahoittamaan osittain lainapääomalla, mikä kasvattaa 
yhteisöjen rahoitusriskiä.

Yhteisöllä oli pankkilainaa 7,1 miljoonaa euroa tilikauden lopussa, joista ly-
hytaikaista velkaa oli 0,7 miljoonaa euroa. Suhteutettuna yhteisöjen netto-
varallisuuteen on lainamäärä kohtuullinen. Mikäli yhdistyksen toiminnan 
tervehdytys ei tuota toivottua tulosta vuoden aikana, saattaa rahoitusriski 
kuitenkin kasvaa merkittäväksi. 
 

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Ei merkittäviä tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

Tulevaisuuden näkymät
Helsingin NMKY ry:n toiminnallisina painopistealueina tulevat edelleen 
olemaan varhaisnuoriso- ja nuorisotyö, liikuntakasvatustyö sekä musiikki-
toiminta käsittäen musiikkiopiston ja musiikkiryhmät. 

Toiminnan laatua kehitetään edelleen ja toimintojen keskinäistä yhteyttä 
ja yhteistoimintaa pyritään edistämään. Järjestön kansainvälistä luonnet-
ta ja verkostoa pyritään hyödyntämään toiminnoissa. Suunnitelmallisesti 
toteutettavan perustoiminnan rinnalla ja niiden tukemana tullaan erinäi-
siä projekteja toteuttamaan nuorisotyössä.

Toiminnan rahoitus tulee koostumaan Helsingin NMKY-yhteisöjen liiketoi-
minnasta saaduista rahavaroista sekä yhteistyökumppaneilta saaduista 
avustuksista, toimintaan osallistuvien suorittamista osallistumismaksuis-
ta sekä yhteistyösopimuksista. Taloudellisen tuloksen odotetaan kehitty-
vän siten, että toiminnan jatkuminen voidaan varmistaa ja yhteisöjen ta-
loudellisia sitoumuksia noudattaa.
 




