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Toimintakertomusvuotemme 2021 on ollut haasteellinen. Hyvin kehittyvä yhdistyksemme sai
kokea uudelleen muiden järjestöjen tavoin korona-aallon nostattaman rankan myrskyn.
Onneksi yhdistystoiminta on luonteeltaan nopeasti reagoivaa ja joustavaa, mikäli yhdistyksen
rakenteet ja johtamiskulttuuri ovat kunnossa. Yhdistystoimintamme ei saanut mitään
koronatukea, vaikka sen haitat olivat kohtuttomat kantaa, eikä vähiten taloudellisesti.
Toimintamme kivijalat ovat YMCA-talo, iltapäiväkerhot, kerho-ja leiritoiminta, nuoret sekä
kansainvälisyys. Näistä kansainväliset tapaamiset loppuivat kokonaan, mutta tilalle syntyi
muidenkin toimintojen tavoin eri somealustoille syntyneet kokoukset, keskustelut ja
jakamiset. Sen sijaan muut aktiviteetit olivat kuitenkin v 2021 kohtalaisen hyvin olemassa.
Toimintamme vahvasti laajentuessa olemme korona-aikanakin päässeet kehittämään monia
harrasteita. 14 työntekijäämme rinnallaan parikymmentä avustajaa teki viime vuodesta
onnistuneen. Pienellä palkalla arvokasta työtä vantaalaisten perheiden hyväksi on iso työ.
Tulevaisuudessa haasteemme on sama kuin koko YMCA-liikkeellä: miten saada tehty työ
näkyviin - miten kukaan tietää olemassaolostamme? YMCA -maailmanjärjestö ja samalla
Suomen "namika" on menettänyt kristillistä otettaan ja perinteisiä arvojaan. Nyt jos koskaan
on kuitenkin aika yhdessä polvistua Pyhän edessä. Perheenä olemme vielä vahva, mutta
kuinka kauan?
Olemme osa hienoa kansainvälistä YMCA -nuorisoliikettä. Työtovereita minulla on yli 88.000 ja
120 maassa on yhteensä yli 7000 YMCAa, jotka tavoittavat yli 65 miljoonaa ihmistä. Tästä 850
jäseninen yhdistyksemme tavoittaa viikoittain 1800 ihmistä - eli pisara kokonaisuudesta,
mutta kotikaupungissamme toki merkityksellinen.
Tulevaan vuoteen käymme toiveikkaina. Ohjaajamäärämme lisääntyy reippaasti yli 20:een ja
toimintamme, liikevaihtomme, taseemme ja työmäärämme tuplaantuvat. Meihin luotetaan ja
meihin uskotaan. Brändimme on toimiva! Sitoutuminen ja
vastuunkanto on tuottanut hyvää!

Justus Kivimäki
toiminnanjohtaja
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1.YLEISTÄ
Kulunut vuosi oli Suomen NMKY-liikkeen 132.
toimintavuosi ja Vantaan Nuorten
Miesten Kristillinen Yhdistys ry:n 47.
toimintavuosi. Vantaa sai kaupunkioikeudet v.
1974 ja yhdistyksemme on perustettu v. 1975,
joten olemme saaneet olla mukana
vantaalaisessa lapsi-, varhaisnuoriso- ja
nuorisotyössä sen alusta asti.
Vantaan NMKY ry:n toimintavuosi 2021 toi
mukanaan vanhan ja tutun toiminnan lisäksi
uusia toimintamuotoja. Yhdistyksemme jatkoi
koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa sekä
järjesti säännöllisessä viikkotoiminnassa
harrastekerhoja lapsille, nuorille sekä
perheille. Keskeisiä toiminta-alueitamme ovat
olleet Hakunila, Itä-Hakkila, Länsimäki, Sotunki,
Rajakylä, Korso ja Rekola.
Vuonna 2021 viikkotoiminnassamme oli
keskimäärin 1500 osallistujaa.
Erilaisiin tapahtumiin
osallistui n. 2000 ihmistä.
Yhdistys työllisti keskimäärin n. 20
henkilötyövuoden verran. Vapaaehtoisia
toimijoita oli n. 60 henkilöä erilaisissa
tehtävissä. Yhdistyksen jäsenmäärä oli n. 850.

VIIKKOTOIMINNASSAMME OLI
KESKIMÄÄRIN

1500
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Kaupungin lisättyä laajamittaisesti ilmaisia ja hyvin markkinoituja sporttia
kaikille -liikuntakerhoja sekä muita harrastekerhoja, emme pystyneet
kilpailemaan tarjonnassa, vaan lähdimme kehittämään uusia toimintoja, kuten
YMCA-tila, kitarakerho,kaupunkipolttis, välituntiliikunta, frisbeegolfkerhot,
temppuilu, tanssikerhot, tyttöklubi, YMCA -nuorten toiminta jne.
Pohjoismainen lastenleiriyhteistyö, Gambia-projektit, Euroopan NMKY:n
tapahtumat, kv-ryhmien vierailut Vantaalla, Kosovo, Libanon, Euroopan NMKY:n
urheiluseminaari sekä työntekijäpäivät ovat osoituksia siitä, että nuorisojärjestö voi
tuoda Vantaalle kansainvälistä väriä oman toimintansa kautta, eikä vähiten
Finymca ja Change Agent –edustajiemme kautta, joiden toiminta somealustojen
kautta (esim Leadership Academy) on korona-aikaankin ollut vireätä.
Kansainvälinen työmme toivottavasti lähtee uuteen nousuun nyt alkavana v. 2022.
Laajentunut konkreettinen yhteistyö ja verkostoituminen Vantaan kaupungin
nuorisopalveluiden ja sivistystoimen, Vantaan seurakuntien
sekä vantaalaisten järjestöjen eri työ- ja toimintamuotojen kanssa on luonut
toimintaan uusia suuntaviivoja lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön toimintaalueilla omaa identiteettiämme unohtamatta.
Hyvänä osoituksena 2 vuotta YMCA-talona toiminut Kolohongan nuorisotalo
on tuonut hyvää palautetta sekä Vantaan kaupungilta että käyttäjiltä.
Yhteistoiminta Vantaan kaupungin ja Vantaan seurakuntien kanssa on kasvuuralla. Nuorisotalotoimintaa kehitetään yhdessä kaupungin kanssa ja
vaikuttamiskeinoja Vantaan Nuorisojärjestöt ry:n (VANNU)
kanssa. Viime vuonna kampanjoimme mm. paikallislehdessä kohtuuttomien
Kukonnotkon leirimaksujen yllätyksellisestä kasvusta, mikä auheutti 5000€:n
tappion leiritoimintaamme. Aluetyön malli on ollut keskiössä, missä yhä enemmän
kartoitetaan alueella asuvien ihmisten tarpeita ja toiveita, verkostoitumalla yhteen
eri toimijat yhdessä aatepohjaa ja erilaisuutta vierastamatta. Tavoitteellinen lasten
ja nuorten osallisuuden tukeminen on ollut v. 2021 yhdistyksemme keskeisiä
tavoitteita.
Vantaan kaupungin ja Vantaan seurakuntien tuki on toiminnallemme elintärkeää.
Lisäksi talouden tasapainottamista tukevat erilaiset säätiöavustukset, OKM sekä
työvoimapoliittiset tuet.
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2.TOIMINTA
2.1. SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
Toimintavuoden aikana on ollut säännöllistä toimintaa Hakunilassa,
Länsimäessä, Itä-Hakkilassa, Sotungissa, Rajakylässä, Korsossa ja Rekolassa.
Toiminnan painopisteenä on ollut lapsi- ja nuorisotyö: avoin kerhotoiminta, leirit,
nuortenillat, Kolohongan YMCA-tila sekä koululaisten iltapäiväkerhotoiminta ja
kesäleiritoiminta.
Nuorten ja aikuisten omatoimiryhmät ovat jatkaneet toimintaansa itsenäisesti.
Kouluyhteistyönä on toteutettu muutamien alakoulujen (Rajakylä ja Länsimäki)
kanssa erilaiset tunnetaito- ja kaveritunnit.
Lisäksi yhdistys on mahdollistanut resursseja kansainvälisyyskasvatustyöhön
sekä solminut yhteistyöhankkeita mm. paikallisseurakuntien ja kaupungin
nuorisopalveluiden MLL:n (yhteisötalo) , IVUn
sekä muiden eri järjestöjen kesken.
Leiritoimintaa sekä tapahtumia on
toteutettu liikunnan- ja vapaa-ajanharrastusten tarpeen ja kysynnän mukaan.
Koronarajoituksista huolimatta leiritoiminta
sujui hyvin, mutta esim tapahtumista
jouduttiin luopumaan.
Syksyn 2021 aikana kokeiltiin
iltapäivätoiminnan lisäksi aamutoiminnan
järjestämistä syyslomaan saakka Rekolan
kirkon tiloissa.
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2.2. ILTAPÄIVÄKERHOT
Iltapäiväkerhotoiminta luo vankan pohjan yhdistyksen lasten kasvatustyöhön.
Toteutamme opetushallituksen ohjeiden ja Vantaan kaupungin
iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaista toimintaa NMKY:n arvopohjalla.
Iltapäiväkerhomme toimivat Hakunilan ja Rekolan kirkoilla sekä Rajakylän ja
Rekolan kouluilla. Kerhot kokoontuvat arkipäivisin klo 12.00 - 17.00 noudattaen
koulujen loma-aikoja. Joulukuussa neuvoteltiin ja päätettiin myös Itä-Hakkilan
koulun ip:n siirtymisestä heti meille Nano Oy:ltä.
Vantaan NMKY:n iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin
ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämää ja sosiaalista kehitystä sekä
kasvua. Iltapäivätoiminnan tavoitteena on mahdollistaa lapsille turvallinen
toimintaympäristö koulupäivän jälkeen vastuullisten aikuisten sekä ryhmän
muiden lasten kanssa. Kerhoissa tarjotaan monipuolinen ja ravitseva välipala.
Toiminnan sisällöissä haetaan tasapainoa ohjatun toiminnan
ja vapaan leikin välillä pyrkien namikalaiseen ajatteluun pohjautuvaan
monipuolisuuteen. Vuodenaikojen vaihtelut ja kalenterivuoden juhlat tuovat
teemoja toimintaan. Iltapäiväkerhotoiminnassa yhteistyötä tehdään Vantaan
kaupungin, Hakunilan ja Rekolan seurakuntien sekä Lehtikuusen, Rajakylän ja
Rekolan koulujen kanssa.
Kasvatuskumppanuus iltapäiväkerholaisten vanhempien kanssa
on erittäin tärkeä osa iltapäivätoiminnan arkea. Osallistujia iltapäiväkerhoissa oli
kevätkauden alkaessa yhteensä 153 ja syyskauden alkaessa 141. Osallistujat ovat
pääsääntöisesti 1 ja 2 – luokkalaisia. Työntekijöitä oli 9 päätoimista ja avustajina
nuoria, kieliharjoittelijoita, työkokeilijoita, opiskelijoita ja Work Pilots -keikkalaisia.

VIIKKOTOIMINNASSAMME OLI
5 KERHOSSA
ILTAPÄIVÄKERHOLAISIA

153

6

2.3. KERHOTOIMINTA
Jatkoimme työtä nuorten sosiaalisen pääoman kasvattamisessa:
tavoitteena tarjota 7-18 -vuotiaille kiinnittymiskohtia harrastustoimintaan ja verkostoon yhteistyössä alueen eri
toimijoiden kanssa. Kerhotoiminnalla haluamme tukea vantaalaisia
perheitä tarjoamalla edullista matalan kynnyksen
harrastetoimintaa erityisesti itäisellä Vantaalla.
Liikuntakerhojemme määrä on pienentynyt kaupungin
liikuntapalveluiden alettua tarjota ilmaisia Sporttia kaikille -kerhoja.
Liikuntaleikkikoulujen, 3-6 vuotiaille, kehittäminen hiipui
ja loppui koronan myötä kokonaan. Otimme vastuullemme
Hakunilan srk:n kerhoja, minkä myötä viikottainen kerhomäärä nousi
jo yli 30:n.
Säännöllisen viikkotoiminnan harrastekerhoja järjestettiin lapsille,
nuorille, aikuisille sekä perheille. Kädentaitokerhot vakiinnuttivat
paikkansa osana harrastekerhojamme ja uutuutena käynnistyivät
tanssikerhot ja frisbeegolf Rajakylässä ja Rekolassa jatkui.
Lintukerhoa kokeiltiin, lennokkikerho jäi tauolle ja
"torstaimesta" Torstis jatkuivat.
Nuorten POP-UP –toimintaa järjestettiin koronan vuoksi minimaalisesti
Kyseessä on Namikanuorten oma K16-toiminta, jossa
tarjotaan vertaisryhmä esim. leiri-, kerho-, sijais-, vapaaehtoistms. ohjaajina mukana oleville nuorille aikuisille.
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KERHOTOIMINTA...

Parkour / temppuilu -kerhossa oli 4 ryhmää 1-4 -vuotiaita
yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa - 48 lasta osallistui
Rajakylässä.
Liike-hankkeen myötä pelattiin frisbeegolfia Sotungissa ja Kivikossa
HNMKY:n kanssa. OP-kesäduunin kautta palkattiin 5 nuorta leireille.
Kysytyintä oli välituntileikintä Itä-Hakkilassa, Rajakylässä ja
Lehtikuusessa.
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2.4. NUORET
Nuorisotyötä on tehty vuoden aikana osittain internetin välityksellä.
Kohtaamisia on kuitenkin tehty pienemmissä ryhmissä, ja sen vuoksi olemme
pystyneet jatkamaan nuorten pop-up toimintaa sisä- ja ulkotiloissa. Esimerkkejä
toiminnoista on elokuvissa käyminen, kiipeilypuisto, keilaaminen ja värikuulasota.
Toiminta on ollut tärkeää nuorille, koska harrastukset ovat koronan vuoksi
loppuneet ja sen mukana kontaktit ja tekeminen ovat vähentyneet. Haluamme
pitää yhteenkuuluvuuden tunnetta yllä ja sitä että välitämme nuorista ja heidän
kuulumisistaan. Olemme saaneet vuoden aikana lisää nuoria liittymään
joukkoomme, mikä on ollut hienoa.
Nuorisotyötä olemme tehneet myös Hakunilan seurakunnan kanssa yhteistyössä.
Siihen on isona osana kuulunut isoskoulutuksessa mukana oleminen ja
rippikoululeirit.
Hakunilan seurakunnan kanssa olemme saaneet yhteisille nuorillemme vieläkin
enemmän vaihtoehtoista tekemistä ja olemme pystyneet luomaan kontakteja eri
alustoilla. Tämä on lisännyt paljon myös järjestömme näkyvyyttä nuorten silmissä
ja avannut ovia uusille toiminnoille. Seurakunnan avulla olemme saaneet lisättyä
myös kouluyhteistyötämme.
Tunnetaitotunnit (32 tuntia!) ovat jatkuneet ja uutena työmuotona on tullut
”leikkivälkkä” ala-kouluilla, jossa leikitämme lapsia pitkän välitunnin ajan ulkona.
Myös tämän yhteistyön avulla olemme päässeet enemmän koulu-luokkien
ryhmäytyksiin, oppitunneille sekä erilaisiin työskentelyihin esim. Camera
Obscuraan.
Nuorisotyötä on tehty keväällä Vantaan kaupungin kautta anonyymillä chatpalvelulla (213 tuntia). Tämä kriisichatin muoto on poikkeusaikaan antanut eniten
tietotaitoa nuorten päässä liikkuvista murheista ja elämän erilaisista kriiseistä. Tätä
työmuotoa olemme tehneet keväällä ja syksyllä, kun nuorisotalot ovat olleet kiinni.
Paljon näkyvyyttä julkisuudessakin saaneet tällaiset palvelumuodot ovat olleet
tärkeitä kontakteja nuorille keillä ei välttämättä ole ketään muuta kelle puhua tai
ketään joka välittäisi kuunnella.
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7-ryhmäytykset jatkuivat Lehtikuusen ja Länsimäen kouluilla sekä 5-luokkalaisten
ryhmäytys Länsimäen koululla.
Kaupungilta tulleessa toisessa työmuodossa olemme jalkautuneet alueellamme ja
etsineet nuoria pihoilta ja kouluilta. Sen avulla olemme saaneet kontakteja nuoriin
ja pysyneet perässä siinä, mitä heille kuuluu.
Länsimäen kirkolla alun perin pitkään seurakunnan kerhona pyörinyt Torstis jatkui
meidän toimintanamme. Toiminnassa on mukana alakoululaiset, joille tarjotaan
tekemistä koulun jälkeen sekä välipalaa. Kerhossa on suurin osa maahanmuuttajalapsia, ja kerho on saanut lisäsuosiota kouluyhteistyönäkyvyyden myötä.
Kolohongan nuorisotila on ollut tukikohtana kaikelle nuorisotyöllemme.
Yhteistyötä teimme Yeesi & Kalevala -hankkeessa, jossa
järjestimme mielekästä tekemistä nuorille mielenterveyden parantamiseksi. Olimme mm keilaamassa (17 nuorta) ja Flamingon kylpylässä (20 nuorta), Serenassa, laivalla, leffassa ja syömässä.
Nuorten leirin järjestimme Kukonnotkossa (24 nuorta).
Avointa toimintaa on järjestetty kaupungin ohjeistusten mukaan, mutta olemme
saaneet sinne myös omaa toimintaamme kerhojen muodossa esin. kädentaito- ja
kokkikerhoja. Perjantain Kolis-illat yhteistyössä Hakunilan seurakunnan kanssa
ovat olleet hyviä kohtaamispaikkoja. Talon avulla olemme saaneet enemmän
harjoittelijoita tutustumaan järjestömme kokonaiseen toimintaan sekä
kehittämään Kolohongan nuorisotilan omaa toimintaa. Se on ollut hyvä alusta
saada nuoriamme kiinnostumaan nuorisotyöstä ammattina sekä kasvattaa
harjoittelijoista oikeita nuorisotyöntekijöitä.
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2.5. YMCA-TILA KOLOHONKA
Kolohongan nuorisotila on YMCA Vantaan hallinnoima nuorisotila Hakunilan
suuralueella. Vuosi oli nuorisotilalla koronatilanteen vuoksi vaihteleva.
Tammikuu 2021 alkoi nuorisotilalla rajoitusten alaisuudessa suljettuna avoimelta
toiminnalta. Vaikka pandemia sulkikin nuorisotilan ovet nuorisolta, ei nuorisotila
kuitenkaan jäänyt täysin autioksi eikä työntekijät toimettomiksi. Nuorisotilalta
jalkauduttiin kahdesti viikossa lähialueelle etsimään ulkona liikkuvaa nuorisoa.
Vaikka ympäröivä alue onkin pääosin teollisuus- ja omakotitaloaluetta, niin
nuorisoa kuitenkin löytyi esimerkiksi skeittirampeilta, sekä koulun läheisyydestä.
Nuorisotilan ollessa kiinni osallistuttiin jalkautumisen ohella Sekasin-chat -palvelun
päivystysvuoroihin. Sekasin-chat on palvelu, jossa voi anonyymisti 12-29-vuotiaat
tulla juttelemaan mieltä painavista asioista. Nuorisotilalta tehtiin myös striimejä ja
osallistuttiin myös muutaman kerran pelistriimeihin toisen nuorisotilan kanssa.
Jalkautumisvuoroja tehtiin kevään aikana 32. Jalkautuminen osaltaan antaa myös
paikallisille nuorille ja aikuisille merkin, että nuorisotyö myös korona-aikana jatkuu
ja sitä lähdetään tekemään sinne missä nuoria on, kun ei ole nuorisotilaa käytössä
missä voisi aikaa viettää. Jalkautumisvuorojen aikana kohdattiin yhteensä 386
nuorta. (Ikäryhmittäin kaaviossa 1. Korona-ajan jalkautuminen)
Sekasin -chatissä nuorisotilan työntekijät käyttivät kevään aikana aikaa reilut 213
tuntia. Sekasin-chatissä tehtävä työ oli tärkeä ja siellä vaikka olikin lisätty
keskustelijoiden rintamaa korona-aikana niin nuorten keskusteluntarve päästä
juttelemaan aikuiselle oli kova.
KOLIKSEN KOTINUORISOTILAN
SEKAISIN-CHAT -PÄIVYSTYSTÄ

213h

KOLIKSEN AVOIMEN NUORISOTILAN
VIIKKOTOIMINNASSA KESMIM
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Tähän keskustelijoiden joukkoon osaltamme liityimme kevään ajaksi.
Kaikki paikat kun olivat suljettuna niin netti on väline, jossa nuoret pyörivät ja jossa
myös onneksi nuorisotyö oli matalalla kynnyksellä saavuttettavissa. (Ikäryhmittäin
digitaalisessa nuorisotyössä kohdatut. Kaavio 2.
Toukokuussa rajoitukset sallivat nuorisotilan avoimien toimintojen alkamisen
jälleen pitkän tauon jälkeen. Rajoitukset toki hieman rajoittivat toimintaa. Kevään
ajan maksimi kävijämäärä oli 20 henkeä. Avoimia päiviä nuorille ennen kesäkautta
kerkesi olemaan 10. Nuorisotilalla kuitenkin muutaman viikon aikana kävi 141
nuorta.
Kesäkuussa pidettiin 7.6 alkaen juhannukseen saakka päiväleiriä 3-6 luokkalaisille.
Päiväleiri toteutettiin nuorisotilalla ja lähiympäristössä mm. skeittipuistossa ja
leikkipuistossa. Osallistujia oli parisenkymmentä.
Kesän aikana oli nuorisotila muutoin kiinni paitsi perjantain osalta. Perjantai-illat
pyörivät läpi kesän nuorisotilalla. Kesäkuun ja heinäkuun aikana perjantai-iltojen
kävijämäärä yhteensä oli 97. Perjantai-iltoina tarjolla oli myös kesällä ruokaa
nuorisolle, kuten normaalistikin toimikauden aikana.
Elokuussa alkoi jälleen normaali toiminta nuorisotilalla. Rajoituksista riippuen
kävijämäärämaksimit vaihtelivat. Nuorisotila oli auki normaalisti myös mukaan
lukien syyslomaviikon sekä joululoman. Nuorisotila on auki lähes päivittäin. Omaa
toimintaa järjestämme nuorisotilalla ma, ke ,to ja pe -päivinä. Maanantaisin ja
torstaisin nuorisotila on auki 13.30-20.30. Keskiviikkoisin on välipalaa tarjolla alaasteikäisille 13.30-16.00. Perjantaisin on 8lk+ ikäisille nuortenilta 17.00-21.30
jolloin tarjolla ruoka. Perjantai-iltoja tehtiin välillä yhteistyössä Hakunilan
seurakunnan kanssa.
KOLIKSEN JALKAUTUMISISSA
KOHDATTIIN

386
nuorta
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Nuorisotilalla on tehty yhteistyötä laajasti koko korona-ajan nuorisopalveluiden,
seurakunnan, koulujen ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Osallistumme alueen
yhteisiin palavereihin ja koulujen kanssa tehtäviin yhteistyökuvioihin. Moni koulu ei
koronasta johtuen pitänyt ryhmäytyksiä, mutta Sotungin koululla kävimme
ryhmäyttämässä syksyllä vitosluokat, sekä seiskaluokat yhdessä seurakunnan kanssa. ItäHakkilan koululla aloimme tehdä välituntivierailuja miten rajoitusten mukaan vain
pystyimme.
Yhteisen pöydän kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa osaltaan nuorisotilalla välipala,
sekä ruokatarjoiluja.
Nuorisotilalla syyskaudella
kävijöitä oli kaikki nuortenillat
yhteenlaskettuna 1147 kävijää.
Kotinuorisotilaksi Koliksen nutan
on merkinnyt 124 nuorisokortin
hakijaa kauden aikana. Yhteensä
kohtaamisia nuorisotilan
toiminnoissa vuoden 2021 aikana
on ollut 2165.

KOLIKSEN VIIKKOTOIMINNASSAMME
OLI 110 ILLASSA
KÄVIJÖITÄ

2165

KOLIKSEN KOTINUORISOTILAKSEEN
ON MERKINNYT

124
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2.6. HANKKEET

VIRKISTYSTÄ JA VERTAISUUTTA
2021-2022 STEA-HANKE (YHDESSÄ SUOMEN YMCAN KANSSA)
NUORTEN POP UP TOIMINTA SOHLBERGIN
SÄÄTIÖN RAHOITUS
YHTEISÖRAKENNUSKOULUTUKSEEN JA
HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN YHDESSÄ
HAKUNILAN SEURAKUNNAN KANSSA
MIELENTERVEYTTÄ EDISTÄVÄ
YEESIN JA KALEVALAKORUN
RAHOITTAMA YHDESSÄOLOA JA TEKEMISTÄ - HANKE
.
YHTEINEN PÖYTÄ HANKKEESSA MUKANA,
WORKPILOTS- NUORTEN KEIKKATYÖLLISTÄMINEN.
HÄVIKKIRUOKAA YHTEISÖRUOKAILUIHIN
LIIKE-HANKE (HNMKY:N KANSSA) PÄÄTÖS V 2021
.
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2.7. KESÄTOIMINTA
Kesäkuussa juhannukseen asti toimivat,
kolmen viikon päiväleirit on suunnattu
palvelemaan ensisijaisesti
iltapäiväkerholaisia ja heidän perheitään.
Päiväleirit toteutettiin iltapäiväkerhojen
toimipisteissä arkipäivisin klo 9-16.
Ohjelma pitää sisällään ohjattua ja vapaata
kesäistä tekemistä leikin, liikunnan ja
kädentaitojen merkeissä.
Kesällä 2021 järjestettiin leirit Kolohongassa,
Rajakylässä ja Rekolan kirkolla. Leireille
osallistui yhteensä 101 lasta.
8-13 -vuotiaiden lastenleiri
perinteiseen tapaan kesäkuun ensimmäisellä viikolla sujui innokkaasti. 47 lasta, 7
isosta ja 6 ohjaajaa vetivät koronatauon jälkeen loistavan leirin. Elokuussa pidimme
samassa paikassa onnistuneen perheleirin.
Kolohongan YMCA-talolla perjantaitoimintaa oli läpi kesän.

PÄIVÄLEIREILLÄMME OLI
3 LEIRILLÄ 3 VIIKON AIKANA

101
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2.8. KANSAINVÄLISYYS
FinYMCA 7 –ryhmässä jatkoi Vantaan
edustajana Mira Kokko. Nea Tuomela jatkoi
FinYMCA 6 -ryhmän päätyttyä maailmanliiton
Change Agent -koulutukseen ja toimi muutosagenttina. Hän jatkoi YES-toimintaan.
Nea suoritti myös kansainvälisen
johtajuuskoulutuksen Euroopan YMCAn
Leadership Academyn, missä oli tehtävänä
mm ilmastoagendan luominen Suomen YMCAlle.
Osallistuimme Suomen kansalliseen
Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman
2021-2024 julkaisutilaisuuteen 26.8.
V. 2021 olimme vaikuttamassa myös Suomen YMCAn globaalikasvatuksen,
Peacemakers -toiminnan, alkavan FINYMCA -koulutuksen ja YK-suhteiden
vuoropuheluihin sekä etsineet aktiivisesti omia nuoria tulevaan vaikuttamiseen.
Kansainvölisesti avautuva seuraava vuosi 2022 tulee olemaan näihen asioiden
konkretisoimista mm Ruotsin Staff Conferencen ja Århusin maailmanliiton
kokouksen osalta. Omassa ohjaajakoulutuksessamme 18.-20.3.2022 keskitymme
näihin teemoihin.
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3.JÄRJESTÖTOIMINTA
Yhdistyksen toiminta on tukeutunut voimakkaasti sekä
palkattuun että vapaaehtoistyöhön. Erityiskiitoksen pitkäjänteisestä ja
luovasta lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyöstä ansaitsevat
toimintaryhmien vastuuhenkilöt ja ohjaajat yhdistyksen palkattua
työvoimaa unohtamatta.
Järjestömme on työsuhdeasioissa osallistunut kauden aikana
myös työllistämistoimiin, oppisopimusyhteistyöhön, leiri- ja
kerhon- ohjaajapalkkaukseen ekä Work Pilots –keikkatyöllistämiseen.
Yhdistyksen työllistävä merkitys on tapahtunut yhteistyössä Vantaan
kaupungin työvoimatoimiston, KELAn, Vantaan kaupungin
nuorisopalveluiden, eri oppilaitosten ja koulujen kanssa. Yhdistyksen
työntekijät ovat toimineet työpaikkaoppimisen ohjaajina ja näyttöjen arvioijina
alan eri oppilaitosten opiskelijoille.
Toiminnallista yhteistyötä yhdistys on toteuttanut Suomen
NMKY:n Liiton, Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden, Vannu ry:n,
Vantaan seurakuntien lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön, MLL:n, IVUn
sekä eri oppilaitosten kanssa. Verkostoituminen Hakunilan
seurakunnan nuorisotyön ja Vantaan kaupungin nuoriso-, koulu- ja
sosiaali-/terveystyötä tekevien ammattihenkilöiden kanssa on luonut pysyvän ja
laajapohjaisen toimintamallin mm. lasten ja nuorten osallisuuden
tukemiseksi tehtävään työhön.
Lisäksi suorat yhteistoiminnot vantaalaisten
koulujen kanssa ovat olleet kokonaistoiminnan
yhtenä painopistealueena.
Koulutustoimintaa on toteutettu yhteistyössä Suomen NMKY:n
Liiton, Vantaan Kaupungin nuorisopalveluiden ja Vantaan seurakuntien
kanssa sekä oppisopimusyhteistyötä eri oppilaitosten kanssa.
Olimme myös mukana yhteisörakennuskoulutuksessa Hakunilan alueella
koskien erityisesti venäjänkielisen väestön tavoittamista kerhojen osalta.
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WORK PILOTSIN KAUTTA
30 NUORTA SAI 100 TYÖKEIKKAA JA

651
tuntia
WorkPilotsin kautta tarjottiin nuorille työmahdollisuuksia.
YMCA Vantaalle koronavuonnakin kertyi: yli 100 työkeikkaa,
651 työtuntia, 25 työllistettyä nuorta,
yli 10.000€:lla on keikkatyöllistetty vantaalaisia
nuoria.
Tiedotus- ja julkaisutoiminnassa julkaistiin omia
paikallisia tiedotteita ja esitteitä printtimediana sekä
sähköisesti. Tiedotus jäsenille ja toiminnassa
mukanaoleville on tapahtunut yhdistyksen erillisillä
kohdennetuilla tiedotteilla sähköisesti.

www.
ymcavantaa.
fi
Markkinointiviestintää toteutettiin kerhorepulla,
tarroilla, avaimenperillä, pipoilla, kännykän korttitaskuilla
sekä yhdistyksen logoa kantavilla tekstiileillä. Tänä vuonna
panostettiin mm uusiin YMCA-huppareihin. Samoin
Facebookin, Instagramin ja Googlen
mainostusmahdollisuudet hyödynnettiin. Lisäksi
näkyvyytemme toteutui myös Vantaan seurakuntien ja
Vantaan Nuorisojärjestöjen yhteisesitteissä.
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4.HALLINTO
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 15.3.2021
Teams -ympäristössä. Puheenjohtajana
toimi Jukka Sotamaa. Tilintarkastajiksi v. 2021 valittiin
tilintarkastusyhtiö Rewinet Helsinki Oy:stä
(KHT) kaksi tilintarkastajaa, Ari Viitala ja Kare Kotiranta,
sekä kaksi varatilintarkastajaa Rewinet Oy:stä .
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Hakunilan
kirkolla 22.11.2021. Puheenjohtajana
toimi Jukka Sotamaa. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden
2022 toiminta- ja taloussuunnitelmat. Tilintarkastus siirtyi Nexia Oy:n
Jussi Valle´n vastuulle.
Yhdistys on jäsenenä Suomen NMKY:n Liitossa,
Suomen NMKY:n Urheiluliitossa, Vantaan
Järjestöringissä ja Vantaan Nuorisojärjestöt ry:ssä.
Veljesyhteisönä toimii Y-kilta Vantaa. Lisäksi
erilaisia kumppanuuksia on lukuisia eri järjestöjen ja
instituutioiden kesken.
JOHTOKUNTA
Jukka Sotamaa, puheenjohtaja
Veli Turkulainen, varapuheenjohtaja
Petri Kotiranta, yhdistyksen sihteeri
Oona Sällström,
Kari Mansikka,
Nea Tuomela
Anne Nurminen
Santeri Luomaniemi
Leo Nevalainen
Johtokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana kuusi
kertaa. Johtokunnan kokouksissa
asioiden esittelyn on hoitanut yhdistyksen toiminnanjohtaja
Juha-Matti Kivimäki. Samoin hän on
toiminut myös johtokunnan kokousten sihteerinä.
Taloustoimikuntaan vuodelle 2021 valittiin Veli
Turkulainen, Jukka Sotamaa, Nea Tuomela ja Juha-Matti
Kivimäki . Petri Kotiranta on toiminut
yhdistyksen taloudenhoitajana ja sihteerinä.
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5.TALOUS
Nuoriso-, varhaisnuoriso- ja yhdistystoiminnan kokonaismenot ja -tulot ovat viime
vuosina olleet hyvässä tasapainossa huolellisen talousvastuun vuoksi.
Koronatilanne rokotti pahasti talouttamme viime vuonna 2021, mutta onneksi
koko henkilöstö välttyi lomautuksilta, mutta hallinto joutui miettimään korvaavia
tulonlähteitä. Sijaiskulut olivat euroiltaan jo viisinumeroisia!
OKM:n koronaperhehanke ja intensiivinen varainhankinta tasapainottivat
kokonaisuutta.
Taloustoimikunta on luonut hyvän seurantaohjelman, jolla talouden tulot ja menot
voidaan arvioida ja tilinpäätöstaso ennakoida. Huolellinen taloudenhoito on
yhdistystoiminnan perusta.
Omatoimisen varainhankinnan ja osallistumismaksujen lisäksi yhdistys on saanut Vantaan
kaupungin vapaa-ajanlautakunnalta toiminta- ja
kohdeavustusta sekä Vantaan kaupungin
sivistysvirastolta valtionavustusta koululaisten
iltapäiväkerhotoimintaan.
Yhdistys on saanut projektiavustusta Vantaan
seurakuntayhtymältä ja Suomen NMKY:n Liitolta
sekä satunnaisia avustuksia yrityksiltä.
Kerhotoimintaan ei saatu Aluehallintoviraston
avustusta eikä Työ- ja elinkeinotoimistolta tukea
nuorten työllistämiseen kuin vain yhdelle. Vantaan
Y-kilta on tukenut nuoriamme kansainvälisissä
projekteissa.
Molemminpuolinen yhteistyön kaupungin
nuorisotoimen kanssa on hedelmällistä ja sitä on
Kolohongan uusittu kumppanuussopimus
vahvistanut entisestään.
Tilinpäätöstiedot erillisenä.
Vantaan NMKY ry johtokunta 21.3.2022
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