Tampereen NMKY / YMCA Tampere
Toimintakertomus ja tilinpäätös
vuodelta 2018
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1 Johdanto

Yhdistyksen strateginen päämäärä on kokonaistoiminnan hallittu ja suunnitelmallinen kasvattaminen. Samalla varmistamme kasvavan toiminnan laadun, huomioimme ajankohtaisuuden ja
kokonaistoiminnan vaikuttavuuden.
YMCA Tampere tekee monialaista kasvatustyötä.
Yhdistyksen kokonaisuus on muodostunut itsenäisistä toimintaosastoista ja yhteisistä toiminnoista. Vuoden aikana lujitimme koko yhdistyksen strategiaa ja keskustelu toiminta-ajatuksen
merkityksestä eri toiminnoissa jatkettiin.
Vuoden aikana yhdistyksen eri kokonaisuudet
ovat muodostuneet uudelleen. Ne ovat harrastustoiminnat, ammatillinen perhe- ja nuorisotyö
ja hankkeet. Lisäksi toiminnassa on ollut mukana
aikuisten toimintaryhmiä. Kertomuksessa on
omat osiot viestinnästä, koulutuksesta, kansainvälisestä toiminnasta ja taloudesta. Jokainen
toimintaosasto tuottaa vielä erikseen oman ja
yksityiskohtaisemman toiminta- ja talouskertomuksen.
YMCA Tampereen vuosikertomus 2018 on tarkoitettu palvelemaan kohderyhmää, työntekijöitä,
luottamushenkilöitämme, toimintamme vastuunkantajia ja kaikkia toimijoita yhdistyksen
toiminnasta kertovana asiakirjana. Toivomme,
että kertomus antaisi valaisevan kokonaiskuvan
yhdistyksestä niin eri toimijoille ja yhteistyökumppaneille kuin tukijoille ja rahoittajille.

Tämä on Tampereen Nuorten Miesten Kristillinen
Yhdistys ry:n (YMCA Tampere) vuosikertomus
vuodelta 2018. Kulunut vuosi oli yhdistyksen 129.
toimintavuosi.
Koko yhdistystä koskeva toiminta-ajatus on
”empowering young people”. Yhdistyksen strategian mukainen tavoite on nuorten voimaannuttaminen YMCA:n kolmioperiaatteen mukaisesti.
Yhdistyksessämme tämä on toteutettu sosiaalisen työn, partion, musiikin ja liikunnan keinoin.
Toiminnan taustalla olevia arvoja ovat kristillisyys, yhteisöllisyys, osallisuus ja kehittyminen.
Arvot näkyvät toiminnassa monella tasolla. Kristillisyys näkyy käytännön toiminnassa erilaisuuden hyväksymisenä ja työskentelyssä yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi. Kristillisten arvojen
pohjalta on hyvä luoda sellainen elinympäristö,
jossa rakkaus ja ymmärtämys vallitsevat ihmisten
välillä. Yhteisöllisyyden tarkoitus on tarjota yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistavan yhteisön,
joka lisää ymmärrystä toisiin ja vähentää yksinäisyyttä. Osallisuus näkyy vaikutusmahdollisuutena toiminnan suunnitellussa ja sen toteutuksessa
ja kehittymisessä yksilön ja yhteisön toiminnan
kautta.
Namikan toiminnot
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Painopisteet
YMCA Tampereen toiminta-ajatus on empowering
young people – nuorten voimaannuttaminen. Jatkoimme yhdistyksen ilmeen rakentamista ja suunnitelmallisen viestinnän ja markkinoinnin avulla
yhdistyksen tunnettavuuden lisäämiseksi. Panostimme sisäiseen viestintään niin, että jokainen
toiminnassa mukana oleva taho tietää kuuluvansa
Namikaan. Tässä ei täysin onnistuttu ja työtä jatketaan edelleen.
Lisäksi vuoden painopisteenä oli koko yhdistys
huomioiden strategian jalkauttaminen ja sen huomioiminen muun muassa koulutustoiminnassa.
Kesäkuussa järjestimme koko yhdistystä koskevan
koulutusristeilyn ja vierailumatkan Tukholman
Fryshusetiin.
Lisäksi pyrimme vuoden aikana edistämään vapaaehtoistyön osuutta etenkin osana ammatillista
nuorisotyötä. Tässä emme onnistuneet. Vapaaehtoistyön osuutta ja tarvetta osana ammatillista
nuorisotyötä tulee jatkossa tarkoin harkita. Meidän
tulee miettiä tukitoimia varsinaisen työn roolittamisessa ja niin, että se tukee yhdistyksen palkatun
henkilöstön tekemää työtä.
Toiminta-ajatuksen mukaisesti toimintamme pääkohderyhmä ovat olleet nuoret. Samalla vahvistimme yhteisöllisyyden merkitystä siten, että jokainen
nuori kokee olevansa osa Namikan kokonaisuutta
omassa toimintaosastossaan.
Uutena toimintamuotona ja työvälineenä aloitimme digitaalisen nuorisostyön. Tämä työmuoto
(esport) alkoi yhdistyksessä sekä kilpaurheiluna
että ammatillisen nuorisotyön välineenä. Syksyn
aikana saadut kokemukset olivat varsin rohkaisevia
ja koko yhdistyksen strategiaa tukevia.
Vastasimme toimintaympäristön haasteisiin lisäämällä merkitystämme verkostoissa, huolehtimalla
vetäjistämme, rekrytoimalla uusia vetäjiä sekä
vahvistamalla rooliamme nuorisoalan kristillisenä
toimijana.
Lisäksi vuoden aikana aloitimme yhdistyksen kokonaistoiminnan ja organisaation muutoksen, jonka
tavoitteena on kokonaistoiminnan selkeyttäminen,
yhteistyön lisääminen, toimintojen resursoiminen
ja organisaation nykyaikaistaminen. Tämä tarkoittaa myös osin byrokratian keventämistä. Esimerkkinä tästä oli muun muassa Tampereen NMKY:n
urheilijoiden lakkauttaminen eri lajien ns. katto-organisaationa syyskokouksessa 28.11.2018.

hyviä ja turvallisia kokemuksia ja tuntevat itsensä
hyväksytyiksi ja riittäviksi. Osallistujat kokevat,
että heitä kuunnellaan ja heillä on aito mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Heidän antamallaan
palautteella on ollut merkitystä. Yhdistyksen
toiminnan parissa olevien henkilöiden lukumäärä
kokonaisuutena onkin ollut viime vuodet hienoisessa nousussa.
Vetäjät
Mikäli toiminnassa mukana olevat vetäjät jatkavat
motivoituneina toimintaansa ja toimintaan saadaan uusia vetäjiä, voidaan todeta, että toiminta
kehittyy. Yhdistyksessä toimii vastuullisissa vetäjätehtävissä niin työntekijöitä kuin vapaaehtoisia.
Eri toimintaosastojen vetäjillä on ollut mahdollisuus toimia tavoitteellisesti YMCA:n arvomaailmassa, saada vastuullisesti toteuttaa itseään ja
saada työstään arvostusta.
Pyrimme parhaamme mukaan huolehtimaan
yhdistyksessä toimivista vetäjistä tarjoamalla
heille koulutusta sekä osallistumismahdollisuuksia kotimaassa ja ulkomailla. Yhdistyksen yhteiset
tapahtumat ja niiden kautta yhteiset myönteiset
kokemukset rakentavat yhteisöllisyyttä ja osaamista YMCA:n tarjoamasta aatemaailmasta. Suuri
haaste edelleen on ollut saada osallistujia yhteisiin
tapahtumiin.
Näkyvyys
Kuluneen vuoden aikana on pyritty tehostamaan
yhdistyksemme sisäistä ja ulkoista viestintää.
Jatkoimme muun muassa verkkoviestinnän ja sosiaalisen median käytön kehittämistä. Merkittävä
uudistus oli yhdistyksen uusien kotisivujen julkaiseminen syyskuussa 2018. Osallistuimme lisäksi
Suomen YMCA:n liitto ry:n toimintasuunnitelman
mukaiseen YMCA -brändin kehittämisprosessiin.
Talous
Tavoitteemme on ollut saavuttaa taloudellisia
lisäresursseja, jotka mahdollistavat toiminnan ylläpidon ja kehittämisen. Tässä onnistuttiin osittain
lähinnä Tampereen kaupungin sekä sosiaali- ja
terveysministeriön lisääntyneen tuen turvin.
Muussa varainhankinnassa onnistuttiin jokseenkin ylläpitämään taloudellinen tasapaino. Kaikki
suunnitellut toiminnot toteutettiin. Vuoden 2018
aikana tehtiin merkittävä päätös yhdistyksen kiinteän omaisuuden uudelleenjärjestelyissä. Myymällä as. Oy Nikaman osakkeet saatiin mahdollisuus
varmemman, kevyemmän ja jopa turvallisemman
sijoitustoiminnan suunnitteluun tuleville vuosille.

Kohderyhmät
Tärkeimpänä tavoitteenamme on ollut sitouttaa
osallistujia toiminnan kautta niin, että he saavat
4

2 Yleistä
Kansainvälinen NMKY-liike
Tampereen NMKY on osa kansainvälistä, ekumeenista nuorten palvelujärjestöä. NMKY:n tunnus on
punainen kärjellään seisova tasasivuinen kolmio,
mikä kuvaa NMKY:n käsitystä ihmisestä hengellisenä, henkisenä ja fyysisenä kokonaisuutena.
Ihmisen kokonaisvaltainen kasvu ja täysipainoinen
hyvinvointi edellyttävät näiden kolmen osa-alueen
tasapuolista kehittymistä.
NMKY-liikkeen voima on siinä, että liike on aina
käynyt keskustelua toiminnan tavoitteista ja ajankohtaisista asioista hyvin erilaisissa oloissa toimivien Namikoiden kesken. Keskustelua käydään
liikkeen kaikilla tasoilla Maailmanliiton suunnittelutyöstä paikallisen tason toteutukseen asti.

Maailmanliiton toimisto on Genevessä. Puheenjohtajana toimi kanadalainen Patricia Pelton. Johtavana työntekijänä toimi norjalainen pääsihteeri
Johan Vilhelm Eltvik. Toimisto tukee kansallisten ja
alueellisten NMKY-järjestöjen toimintaa, koulutusta, yhteistyötä, verkostointia, avustushankkeita ja
viestintää.
NMKY:n maailmanliiton johtokuntaan kuuluu tamperelainen Otto Vainio.
Euroopan NMKY
Euroopan NMKY:llä oli varsinaisina jäseninä 32
kansallista NMKY-liittoa. Sen verkostossa oli mukana lisäksi viisi kansallista NMKY:tä yhteistyöjärjestöinä. Puheenjohtajana toimi skotti Mike Will.
Espanjalainen pääsihteeri Juan Simoes Iglesias
johti alueellisten työntekijöiden tiimiä, joka toimii
hajautetusti eri puolilla Eurooppaa. Pieni keskustoimisto on Prahassa ja sivutoimisto Brysselissä.

NMKY:n Maailmanliitto
NMKY:n Maailmanliitto (World Alliance of YMCAs,
www.ymca.int) on maailmanlaaja yhteistyöelin
kansallisille NMKY-liitoille, jotka muodostuvat paikallisista NMKY-yhdistyksistä. NMKY:n maailmanliitolla on 120 jäsenmaata, joissa toiminta tavoittaa lähes 65 miljoonaa ihmistä. Maailmanlaajasti
toiminnassa mukana olevista on alle 30-vuotiaita
noin 60 % ja naisia 41 %. NMKY on maailman suurin nuorisoliike.

Suomen NMKY
NMKY-liikkeen kansallisesta yhteydestä Suomessa
vastaa Suomen YMCA:n Liitto. Sen muodostaa 41
paikallista jäsenyhdistystä. Suomen YMCA:n Liiton
ja Suomen NMKY:n Urheiluliiton puheenjohtajana
toimi Tampereen NMKY:n entinen puheenjohtaja
rovasti Juha Vuorio. Liiton pääsihteerinä toimii Juha
Virtanen. Urheiluliiton toiminnanjohtajana toimii
Risto Koikkalainen.

NMKY:n maailmanliiton jäsenmaat
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3 Ammatillinen perhe- ja nuorisotyö
3.1 Messin paja- ja ohjaustoiminta

Seurakuntayhtymän kautta toiminnassa on ollut
nuorisodiakoni (0,7 htv) Hanna Kelokaski (elokuuhun 2018) ja Laura Suomela (syyskuusta 2018
alkaen), sekä ruokahuollosta vastaava (0,5 htv)
Maarit Leppänen. Tampereen NMKY ry:n työntekijöitä on kaksi, ryhmävalmentaja Teemu Kyläluoma
ja yksilövalmentaja Sanna Kallioinen.
Toiminnassa on ollut keskimäärin 2017 kävijäkertaa ja 84 yksittäistä kävijää vuoden aikana.
Toimintaan osallistujat ovat saaneet ruuan päivittäin.

Messin paja- ja ohjaustoimintaa on toteutettu yhteistyössä Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän
kanssa.
Tavoitteet
Tavoitteena on ollut erityisesti ehkäistä syrjäytymistä sekä opintojen keskeytymistä. Nuori on
saanut onnistumisen kokemuksia ja itseluottamus
on kasvanut. Pajalla on harjaannutettu henkilökohtaisia, sosiaalisia ja opiskelutaitoja sekä tuettu
itsenäistymisessä.

Tulokset ja vaikutukset
Kohderyhmälle on teetetty kysely, johon on vastannut 11 nuorta. Näistä 91 % on kokenut yksinäisyyden vähentyneen ja 82 % on saanut kavereita
toimintaan osallistumisen myötä. Vastaajista
100 % on kokenut tulleensa nähdyksi ja kuulluksi
Messin pajalla. Tulevaisuudensuunnitelmat ovat
selkiytyneet 82 %:lla ja 100 % on kokenut saaneensa ohjausta ja apua koulupaikan valinnassa.
Toimintaa rahoittaa STEA, AVI ja Tampereen kaupunki.

Tavoitteena on myös ollut auttaa nuorta kasvamaan aktiiviseksi kansalaiseksi ja elinikäiseksi
oppijaksi.
Toiminta
Tarjolla on ollut ryhmätoimintaa ja yksilöohjausta. Ryhmä on toiminut maanantaista torstaihin klo
9-14. Iltapajaa on järjestetty kaksi kertaa viikossa
ja näissä on ollut mukana entisiä pajanuoria vapaaehtoisina. Toimintaviikkoja on ollut 40.

Kohderyhmä
Paja on tarkoitettu noin 16-25-vuotiaille nuorille, jotka muun muassa:
- ovat vailla päivätoimintaa
- tarvitsevat taukoa opintoihinsa
- haluavat säilyttää opiskelupaikkansa tai vaihtaa alaa
- kokevat, että mieli on maassa
- ovat kohdanneet kriisin, ovat yksinäisiä tai koulukiusattuja
- ovat vailla työ- tai opiskelupaikkaa
- ovat juuttuneet koneelle

Normaali viikko-ohjelma pajalla on seuraava:
Retket ja tutustumiskäynnit
2h/vk yhteensä 64h/ lukuvuosi
Kädentaitoja			
2h/vk yhteensä 64h/ lukuvuosi
Tiistaiteemoja			
2h/vk yhteensä 64h/ lukuvuosi
Liikuntaa				2h/vk yhteensä 64h/ lukuvuosi
Yhteisöllistä keskustelua		
2h/vk yhteensä 64h/ lukuvuosi
Psykologisia minätehtäviä		
2h/vk yhteensä 64h/ lukuvuosi
Taidetta ja kulttuuria		
2h/vk yhteensä 64h/ lukuvuosi
Ruuanvalmistusta			
2h/vk yhteensä 64h/ lukuvuosi
Yhdessä ruokailu, tavat ym.
2h/vk yhteensä 64h/ lukuvuosi
Hiljentyminen ja rentoutuminen 2h/vk yhteensä 64h/ lukuvuosi
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ymmärrystä erilaisuuteen liittyen. Tavoite on, että
osallistuja saa purettua esimerkiksi kiusaamiseen,
pelkotiloihin tai arkuuteen liittyviä kokemuksiaan.
Tämän kautta nuoren itseluottamus lisääntyy.

3.2 Messin tila
Tavoitteet
Toiminnan tavoitteet on määritelty kolmeen kohtaan:
1. Toiminnan päätavoitteena on vähentää
13-17-vuotiaiden erityistä tukea tarvitsevien nuorten yksinäisyyttä yhteisöllisyyden tunnetta vahvistamalla.
2. Toiminnan tavoitteena on sosiaalisen syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Varhainen puuttuminen
nuorten yksinäisyyteen sekä tuki ongelmatilanteissa auttavat erityistä tukea tarvitsevaa nuorta
olemaan osana ympäröivää yhteiskuntaa.
3. Pienryhmätoiminnan tavoitteena on tarjota tukea minäkuvan kehittymisessä sekä lisätä nuorten

Toiminta
Toiminnassa on ollut keskimäärin 1605 kävijäkertaa ja 98 yksittäistä kävijää vuoden aikana.
Toiminnan vastaavana ohjaajana on toiminut Cilla-Kajsa Lönnqvist heinäkuun loppuun asti, jonka
jälkeen hän on jäänyt vanhempainvapaalle. Elokuun alusta vastaavana ohjaajana on toiminut Essi
Parkkari. Ohjaajina ovat toimineet Jami Pelkonen
kesäkuun loppuun asti ja Suvi Pajarinen elokuusta
alkaen. Lisäksi Janne Laine on toiminut ohjajana
heinäkuun lopusta alkaen.
Tulokset ja vaikutukset
Kohderyhmälle on teetetty kysely, johon on vastannut 29 nuorta.
Kyselyn vastauksista käy ilmi, että nuorista 55 %
on kokenut olevansa yksinäisiä ennen toimintaan
osallistumista ja 72 % on kokenut ongelmia kotona, koulussa tai kaverisuhteissa. Selvisi, että 81 %
on kokenut saavansa apua ja tukea ongelmatilanteisiin Messin tilalla, 93 % on kokenut kuuluvansa
yhteisöön toimintaan osallistumisen myötä ja 69
% kokee tilan toiminnan tärkeänä osana elämäänsä. Yli 27 % kävijöistä viettää yli 10 tuntia viikossa
aikaa Messin tilalla ja 86 % on saanut kavereita
toimintaan osallistumisen myötä. Vastanneista 89 % kokee yksinäisyyden vähentyneen, 86 %
kokee itseluottamuksen lisääntyneen toimintaan
osallistumisen myötä ja 97% koki tulleen kuulluksi
ja nähdyksi Messin tilalla.

Kohderyhmä
Pääasiassa kohderyhmänä ovat 13-17-vuotiaat
erityistä tukea tarvitsevat, yksinäiset nuoret
(erityispiirteiset). Kerran viikossa toimintaa on
järjestetty 11-13-vuotiaille, jotta tilan toiminta
tukee kohderyhmään kuuluvan nuoren yläkouluun siirtymistä. Nuorella voi olla jotakin autismin kirjoon kuuluvaa diagnoosia, yksinäisyyttä,
vaikeuksia kaverisuhteissa tai koulunkäynnissä,
koulukiusaamisesta johtuvia ongelmia tai kotioloissa erinäisiä ongelmia. Monilla kohderyhmän nuorilla on diagnosoitu myös masennusta.
Kohderyhmän ikärajaa ei kuitenkaan ole rajattu
17 ikävuoteen, vaan myös 18-20-vuotiaat voivat
osallistua toimintaan.

Toiminnan viikko-ohjelma on ollut seuraava:
Murkina maanantai: Nuoret suunnittelevat yhdessä valmistettavan ruuan ohjaajan tuella. Yhteisen tekemisen kautta nuoret ystävystyvät ja saavat yhteisöön kuulumisen tunteen.
Salivuoro (tiistai): Tiistaisin vieressä oleva liikuntasali on ollut Messin tilan nuorten käytössä.
TarinoidentAikaa (tiistai): Nuoret ovat osallistuneet aktiivisesti TarinoidentAikaa suunnitteluun. Illan
aikana on katsottu yhdessä nuoren valitsema elokuva, jonka jokainen on voinut vuorollaan valita.
GameOn (keskiviikko): Pelaamista (lauta- ja korttipelit) on käytetty välineenä saada nuoret kommunikoimaan keskenään ja harjoittelemaan vuorovaikutustilanteita. Keskiviikkoisin on ollut mahdollista käydä
ohjaajan kanssa myös kuntosalilla.
Teematorstai: Torstain teemana on ollut laajasti mikä vain nuorten elämänhallintataitoja ja onnistumisen
kokemuksia lisäävä teema. Keskiössä on mukavan yhteisen tekemisen kautta tukea nuoren itsenäistymistä
ja omassa elämässä onnistumista.
Perjantai: Perjantaisin on tarjottu 5.-7.-luokkalaisille kävijöille mahdollisuus tutustua tilaan ja ohjaajiin.
Ryhmät: Viikko-ohjelmaan on kuulunut säännöllisesti myös Fortnite ryhmä ja roolipeliryhmä.toimintaan.
7

3.3 Messin kohtaamispaikka
Autismin kirjoon kuuluvien 18-35-vuotiaiden nuorten aikuisten sosiaalisesti vahvistavaa kohtaamispaikkatoimintaa

Kohderyhmä
Messin kohtaamispaikka on suunnattu kaikille 18-35-vuotiaille nuorille
aikuisille, jotka haluavat:
- paikan, jossa viettää aikaa, kohdata muita ja saada kavereita
- paikan, mistä saada tarpeen vaatiessa ohjausta ja tukea arjen haasteisiin
- paikan, missä osallistua pienryhmätoimintaan
- paikan, jonka toimintaan saa itse vaikuttaa
- paikan, jonka toimintaan voi osallistua omien voimavarojen mukaisesti
(ei vaadi sitoutumista)
Tavoitteet
Syrjäytymisen ehkäisy, toimintakyvyn, osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääntyminen, yksinäisyyden ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvien pelkojen väheneminen, sosiaalisten tilanteiden ymmärryksen sekä vuorovaikutustaitojen kehittyminen, vahvuuksien esiintuominen sekä itsetunnon lisääntyminen
Tavoitteena on vahvistaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä
parantaa ihmisten kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla.

Esimerkki viikko-ohjelmasta
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3.4 Digitaalinen nuorisotyö

Toiminta
Messin kohtaamispaikassa tuetaan yhteisöllisyyttä,
osallisuutta sekä oman itsensä että yhteisön kehittymistä. Kohtaamispaikka on nuorten aikuisten olohuone, jonka sisältöön nuoret itse saavat vaikuttaa.
Toiminta on päihteetöntä ja maksutonta.
Toiminnassa on ollut keskimäärin 2746 kävijäkertaa
ja 52 yksittäistä kävijää vuoden aikana.
Työntekijöitä kohtaamispaikassa on ollut kolme,
vastaava ohjaaja/kehittäjä Anniina Kettula, ohjaaja
Panu Lehtoniemi ja ohjaaja Janne Fiseha. Aukioloajat ovat maanantaista torstaihin klo 10.00-15.00 ja
joka toinen perjantai klo 17.00-21.00.
Toiminnan rahoitus koostuu STEA:n hankeavustuksesta sekä Tampereen kaupungin Nuorisotakuu-avustuksesta.

Hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille turvallinen
digitaalisen pelaamisen toimintaympäristö. Digitaalisia pelejä yksin kotona pelaavat nuoret saavat
paikan, missä voivat pelata ohjatusti ja tavata muita
nuoria. Ohjaajan kanssa voi ratkoa paitsi peliin niin
myös omaan elämään liittyviä pulmia.
Tavoitteena on nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Toiminnan tavoitteena on lisäksi, että nuori
kokee itsensä osaksi yhteisöä, löytää kavereita ja saa
halutessaan keskusteluapua sekä tukea mahdollisissa pelaamiseen liittyvissä ongelmissa. Toiminnan
kautta pyrimme myös mahdollistamaan sen, että
digitaalinen pelaaminen on hyväksyttävä harrastus.
Toimintaan on osallistunut viikoittain (elokuu-joulukuu) noin 10 nuorta. Syksyllä järjestettiin yksi Lan-tapahtuma, Tampereen tamppaus, johon osallistui
noin 60 henkilöä. Tapahtuman suoratoistopalvelua
seurasi noin 750 henkilöä.
Hankkeessa on yksi osa-aikainen työntekijä, koordinaattori Jesse Halme, joka on aloittanut elokuussa
2018.
Toimintaan saadaan AVI:n avustusta omarahoitusosuuden lisäksi.

Tulokset ja vaikutukset
Hanke on käynnistynyt vuonna 2018, joten varsinaisesti toiminnan tuloksia ja vaikutuksia tullaan
mittaamaan vuoden 2019 aikana.

Yleiskuva Messin Tilasta
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3.5 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

3.6 Kesän päiväleirit

Tampereen NMKY on järjestänyt koululaisten aamuja iltapäiväkerhotoimintaa Olkahisen ja Talvitien
kouluilla 1.-2.-luokkalaisille lapsille. Kerhotoimintaa
on järjestetty arkisin klo 8.00-10.00 ja klo 12.0017.00 välisinä aikoina koulujen työ- ja loma-aikojen
mukaan. Olkahisen kerhossa on ollut keskimäärin
38 lasta sekä keväällä että syksyllä ja Talvitiellä 27
lasta keväällä ja 66 lasta syksyllä, yhteensä lapsia on
vuoden aikana ollut noin 150 lasta.
Toiminnan vastuuohjaajina ovat toimineet Katja Salonen, Eveliina Johansson ja elokuusta 2018 alkaen
myös Minna Talvitie. Heidän lisäksi tuntiohjaajina
ovat toimineet keväällä 2018 Iina Orava, Suvi Pajarinen ja Miia Saarimaa sekä syksyllä 2018 Suvi Pihlainen, Miia Saarimaa, Mikael Haavisto ja Helmi Teivaala. Sijaisia toiminnassa on käytetty aina tarpeen
vaatiessa.
Toimintaa ohjaa Tampereen kaupungin koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma.
Toiminnan rahoitus on koostunut asiakasmaksuista,
Tampereen kaupungin avustuksesta sekä kompensaatioista.

Kesäkuussa järjestettiin päiväleiritoimintaa Olkahisissa ja Talvitiellä. Toimintaa järjestettiin arkisin
klo 9-16 välillä ja se sisälsi paljon retkiä eri kohteisiin, kuten esimerkiksi minigolfiin, poliisimuseoon,
HopLoppiin, Kiipeilypuistoon ja liikennepuistoon.
Päiväleirille osallistui yhteensä 25 lasta ja ohjaajina
toimivat aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, Katja
Salonen, Miia Saarimaa, Eveliina Johansson ja Suvi
Pajarinen.
Toiminnan rahoitus on koostunut osallistumismaksuista sekä AVI:n avustuksesta.

3.7 Isä-lapsi-toiminta
Isä-lapsi-toiminnan tavoitteena on vahvistaa isien
vanhemmuutta sekä isän ja lapsen vuorovaikutusta.
Tavoitteena on myös lisätä isän kykyä huomata ja
huomioida lapsensa ja tukea hänen kasvuaan.
Isä-lapsi-toimintaa on järjestetty leirien ja päiväretkien merkeissä. Leiri Honkiniemessä järjestettiin
25.-27.6.2018 ja leiri Varalassa 27.-28.10.2018.
Päiväretki Kiviniityn kotieläinpuistoon järjestettiin
heinäkuussa.
Honkiniemen leirille osallistui 8 isää ja 16 lasta.
Varalan leirille osallistui 9 isää ja 16 lasta. Kiviniityn
retkelle sai osallistua myös äidit ja aikuisia oli retkellä yhteensä 17 ja lapsia 19.
Isä-lapsi-toimintaa on
toteutettu yhteistyössä Perheiden mukana
-hankkeen kanssa ja
koordinaattorina on
toiminut Sami Husari.
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3.8 Liikuntaa kotouttavasti
hakijat kokevat itsensä tervetulleeksi ja kohtaamisia kantasuomalaisten kanssa tulee enemmän.
Lisäksi tärkeä asia on turhautumisen vähentäminen ja pahan olon purkaminen mielekkään tekemisen kautta. Maahanmuuttajat pääsevät integroitumaan kantaväestön tapoihin olla ja harrastaa
liikunnan keinoin.

Hanke tuki Tampereen kaupungin liikkumisen
edistämisen Liikkuva Tampere - hanketta, jossa pyritään moniammatillisessa yhteistyössä lisäämään
tamperelaisten arkiaktiivisuutta. Turvapaikanhakijoiden liikkumisen edistämisen hankkeeseen on
myönnetty Länsi - ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston / Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta
erityisavustusta maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla. Avustuksesta suurin osa
käytettiin koordinaattorin palkkaan, ohjaajakuluihin sekä liikuntavälinehankintoihin, tempauksiin ja
tapahtumiin. Osa rahasta jaettiin Kölvi-toiminnalle
sekä YMCA Tampereelle. Vuosi 2018 oli hankkeelle
toinen toimintavuosi ja hankkeessa jatkoi koordinaattorina Kristian Ketola.
Kohderyhmänä olivat turvapaikanhakijat sekä
maahanmuuttajista erityisesti tytöt, naiset ja
muut vaikeasti saavutettavat ryhmät.
Tampereella asuu n. 15 000 vieraskielistä kuntalaista. Yleisimmät kansalaisuudet ovat Viro, Venäjä, Kiina, Afganistan, Intia, Irak ja Iran. Eniten
vieraskielisiä asuu Hervannassa, Kaukajärvellä,
Härmälässä, Lukonmäessä, Lentävänniemessa ja
Multisillassa.
Keskeisenä toimenpiteenä tavoitteiden saavuttamiseksi on lisätä poikkihallinnollista yhteistyötä
esimerkiksi vapaa-aika ja kulttuuripalveluiden,
sosiaali- ja terveyspalveluiden, lasten ja nuorten
palveluiden ja maahanmuuttotyön välillä. Nyt
luotava toimintamalli vakiinnutetaan pysyväksi
siten, että jatkossa maahanmuuttajien liikkumisen
edistämistä koordinoidaan kiinteässä yhteistyössä.
Säännöllisen viikko-ohjelman kautta turvapaikan-

Toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi
Hankekoordinaattori jatkoi vuoden 2017 kokemuksien pohjalta hyväksi havaittuja toimintoja vuonna
2018. Pääpaino oli naisten, lasten ja ikäihmisten
liikuttamisessa, sekä kesäaktiviteettien järjestämisessä. Suurimpina yhteistyökumppaneina jatkoivat
edellisvuoden tapaan: Marhaban- Keskus, Mattilan
Miehet, Kohtaamispaikka Mukana, TEKO-hanke
Hervannassa, Tampereen Tyttöjen Talo, Sarviksen
Sosiaaliasema ja Kölvi ry.
Hankkeessa pidettiin huolta, että turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien toiveita kuullaan
vahvasti. Luomalla mahdollisimman laaja yhteistyöverkosto rakennetaan pohjaa kotouttavalle toiminnalle turvapaikanhakijoiden kanssa tehtävästä
yhteistyöstä saatavilla kokemuksilla. Aktiviteetit
pyrittiin toteuttamaan ns. matalan kynnyksen
-periaatteella, jolloin edesautetaan turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien sopeutumista ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja tapaan
elää Suomessa.

Tavoitteet
- jatketaan toimintamallin luomista liikunta -ja virkistystoiminnan järjestämiseksi vasta maahan tulleille
henkilöille siten, että kantaväestö ja turvapaikanhakijat kohtaavat
- käytetään liikuntaa työvälineenä tukemaan maahanmuuttajien kotoutumista, osallisuutta ja sosiaalisten
suhteiden kehittymistä yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa
- annetaan mielekästä tekemistä turvapaikanhakuprosessin ajaksi ja luoda säännöllisesti toteutuva viikko-ohjelma Tampereen vastaanottokeskukseen (VOK) tutustuttaa turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat
suomalaiseen tapaan liikkua ja erilaisiin kunnan ja järjestöjen tarjoamiin mahdollisuuksiin harrastaa liikuntaa sekä vahvistaa kulttuurien välistä kohtaamista liikunnan keinoin selkeillä esitteillä
- yhteistyön lisääminen eri liikuntaa tarjoavien toimijoiden kesken sekä näiden toimijoiden ja kaupungin
välillä
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Tehdyt toimenpiteet vuonna 2018
Tampereen Tyttöjen talon kautta rekrytoitiin vuonna 2017 kaksi nuorta maahanmuuttajataustaista
tyttöä, jotka työskentelivät hankkeessa liikuntaluotseina. Heidän tehtävinään oli tavoittaa naisia
ja liikkua heidän kanssaan eri liikunta-aktiviteetteihin. Luotsit veivät naisia luontoretkille, uimaan ja
samalla opastivat uimahallikäytännöissä, Tampereen kaupungin maahanmuuttajanaisille suunnattuun kuntosaliryhmään ja tanssitunneille. Luotsit
jatkoivat tätä toimintaansa myös vuonna 2018 ja
heille kertyi ohjaustunteja yhteensä 328 tuntia.
Liikuntaneuvonnan aloittaminen maahanmuuttajien alkuvaiheen palveluissa yhdessä Sarviksen
Sosiaaliaseman kanssa oli vuonna 2017 pilottivaiheessa. Liikuntaneuvonta käsitti haastattelun, jossa tulkin avulla kartoitettiin mielenkiinnon kohteita
ja tämän jälkeen lähdettiin käytännön kokeiluun.
Käytännön kokeiluissa käytiin asiakkaan kanssa
kuntosaleilla, uimassa, kävelemässä, ja urheiluseuravierailuilla. Pilottivaiheen tarkoituksena oli rakentaa pohja tämänkaltaiselle toiminnalle ja ottaa
se osaksi Sarviksen Sosiaaliaseman tarjontaa sekä
yhdistää tämä osaksi Tampereen kaupungin liikuntaneuvontapolkua. Vuonna 2018 tämä toiminta
saatiin juurrutettua osaksi Tampereen kaupungin
liikuntapalveluiden tarjontaa.
Vastaanottokeskuksessa järjestettiin monenlaisia
liikunnallisia tapahtumia, mutta pääpainotus oli
naisten ja lasten liikuttamisessa. Ohjelmaan kuului
monia lajikokeiluita, joita järjestivät Tampereen
urheiluseurat. Lisäksi tutustuminen suomalaiseen
urheilukulttuuriin oli iso osa VOK:n arkena. Monet
isot urheiluseurat antoivat vapaalippuja heidän
peleihinsä ja asukkaat innokkaasti kävivät katsomassa myös heille vähän tuntemattomampia
lajeja, kuten pesäpalloa, salibandya ja jääkiekkoa.
Kaikkia toimintoja ei aina järjestetty VOK:ssa, vaan
asukkaita on viety tutustumaan Tampereen alueen
eri kohtaamispaikkoihin ja maahanmuuttajatyötä
tekeviin tahoihin. Näiden tahojen kautta asukkaat
pääsivät mukaan heidän toimintaansa ja sitä myöten heidän omiin liikuntaryhmiinsä.
Lähes kaikista tapahtumista tehtiin esitteet, joita
jaettiin mm. vastaanottokeskuksissa. Markkinointia tehtiin myös sosiaalisen median sekä henkilökunnan ja verkostojenja puskaradion kautta.
Yhdeksi esteeksi nousi liikuntapaikkoihin pääseminen. Omarahoituksen turvin järjestettiin liikuntabussikortteja vastaanottokeskukseen. Näitä bussikortteja luotsit käyttivät, kun menivät asukkaiden
kanssa liikuntapaikalle käyttäen joukkoliikennettä.

Jos liikuntapaikat olivat lähempänä, sinne käveltiin.
Kaiken kaikkiaan hankkeella oli vuoden 2018 aikana 294 tapahtumaa (yhteensä 499h) ja näissä kävijöitä oli yhteensä 2901 kappaletta. Näistä lapsia oli
518, naisia 938 ja miehiä 1445.
Onnistumiset
Yhteistyöverkoston rakentaminen
Tutustuttaminen paikallisen väestön toimintaan
Tiivis ja säännöllinen yhteistyö VOKin kanssa

Haasteet
Osallistumisaktiivisuus
Haasteena on edelleen saada turvapaikanhakijat
ja maahanmuuttajat - erityisesti naiset ja perheet
yhdessä - osallistumaan ja lähtemään mukaan
aktiviteetteihin. Kartoitusvaiheessa mielenkiinto
ja into ovat korkealla, mutta aina ei välttämättä
lähdetä mukaan. Liikuntaluotsit ovat tämän asian
suhteen erittäin tärkeitä, koska pääsääntöisesti
innokkuus laskee puutteellisen kielitaidon takia.
Tietoiskujen järjestäminen
Aihe-esimerkkejä voisivat olla: miksi kävely ja liikunta ylipäätään on tärkeää, liikunnan ja ravinnon
yhteys, terveyskasvatus, helpot ja edulliset tavat
liikkua - matalan kynnyksen periaate, ahaa- elämysten antaminen, kipinän sytyttäminen, ideat,
oma-aloitteisuuden kasvattaminen.
Kansalaistaidot, eläminen Suomessa, miten vapaa-aikaa Suomessa vietetään, perheiden yhteiset
harrastukset, yhdessä tekeminen. Myös miehet
hoitavat lapsia, jotta naiset pääsevät omiinkin
harrastuksiin. Ei jäädä kotiin, kaupungin lukuisat
mahdollisuudet. Liikuntakiertue -tyyppinen tutustuminen paikkoihin opastetusti.
Toiminnan yksinkertaisena pitäminen matalan
kynnyksen -periaatteella, jonka myötä kynnys
kotoutumiseen madaltuu.
Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien vielä
parempi osallistaminen
Turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat otettava mukaan suunnitteluun ja toteutukseen jo heti
alkuvaiheessa. He voisivat valita keskuudestaan
edustajan/edustajia suunnittelemaan sisältöä.
Näin saataisiin osallistumisprosentti mahdollisimman hyväksi.

12

3.8 Perheiden mukana-hanke

Lähiretket ovat suuntautuneet Tampereen alueen
sisällä oleviin kohteisiin. Retkikohteina lähiretkillä
ovat toimineet Kaupin ulkoilumaastot, Mannerheiminkallio, Ahvenisjärven alue Hervannassa sekä
Niihaman majan ympäristö ja Suomensaari. Retkitoiminnassa lähiretkillä yhteistyökumppaneina
ovat toimineet Ensi- ja turvakotien perhetuvat,
Lastenklinikan tuki ry sekä Kansalaistalo Mansikkapaikka.
Yhteistyökumppanit ovat vastanneet asiakasohjauksesta retkille ja joka lähiretkellä on ollut
mukana 1-5 perhettä. Näillä retkillä tavoitteena
on ollut toteuttaa perheille todella matalan kynnyksen retkeilykokemuksia ja samalla parantaa
perheen sisäistä vuorovaikutusta. Lähiretkien
osalta yhteistyötä kyseisten toimijoiden kanssa
jatketaan vuonna 2019 ja mukaan otetaan vielä
Tampereen kaupungin liikuntapalvelut. Heidän
kanssaan hanke lähtee toteuttamaan säännöllistä
lähiretkitoimintaa perheille joka toinen viikko lauantaipäivisin. Malliksi toiminnalle otetaan Lohjalla
toteutettu Laavujen kierros-toimintamalli, joka on
parhaimmillaan tavoittanut 1700 ihmistä. Toimintamallista muokataan Tampereelle sopiva toimintamuoto ja tavoite on, että tästä jää Tampereelle
toiminta, jota eri järjestöt tuottavat yhdessä.
Tätä kirjoittaessa (helmikuu 2019) tilanne on,
että ensimmäinen tapahtuma Pyynikillä keräsi yli
500 ihmistä ja toinen Niihamassa 200 ihmistä.
Perheiden mukana- hankkeen asiakasperheiden
kannalta tärkeä juttu on, että Kalevan uintikeskus
lähti tähän juttuun mukaan siten, että jokainen
alle 16-vuotias tapahtumassa johonkin aktiviteettiin osallistuva maksuttoman uintikerran Kalevan
uintikeskukseen.
Leiritoiminta on pohjautunut YMCA Tampereen
vanhan isä-lapsitoiminnan pohjalle. Ensimmäinen leiri oli kesäkuussa 2018 Honkiniemessä ja
seuraava oli Varalassa lokakuussa 2019. Tästä
toiminnasta on kerrottu tarkemmin isä-lapsiosiossa. Koko perheen leireistä ensimmäinen pidetään
2019 huhtikuussa.
Asiakkaat leireille ja retkille ovat tulleet sekä avoimen markkinoinnin kautta että asiakasohjauksina.
Asiakasohjauksia on tullut mm. Lastenklinikan
tuki ry:ltä, Autismi- ja Aspergerliitolta, Tampereen
kaupunkilähetykseltä, YMCA Tampereen muilta
toimijoilta sekä Tampereen kaupungin sosiaalipalveluista. Tavoite on, että suurimmassa osassa
hankkeen toiminnoista moniammatillisuus on
näkyvästi esillä, sillä näin toimimalla pystymme
auttamaan asiakasperheitä parhaiten. Lisäksi

Kohderyhmä
Hankkeen kohderyhmänä ovat taloudellisesti
huono-osaiset lapsiperheet, jotka ja joiden jäsenet eivät työttömyyden, pienen toimeentulon,
sairauden, vamman, päihteiden väärinkäytön
tai muun sellaisen syyn vuoksi osallistu/voi
osallistua toimintoihin ja elämäntapaan, jonka
katsotaan kuuluvan nyky-yhteiskunnan jäsenille.
Perheiden mukana-hanke käynnistyi 2018 helmikuussa. Hanke on Pirkanmaan Marttojen kanssa
yhteistyössä toteutettava Stea (sosiaali-ja terveysministeriön avustus)-rahoitteinen hanke, joka pyrkii vaikuttamaan haastavassa elämäntilanteissa
olevien perheiden sisäiseen vuorovaikutukseen.
Toimintamuotoja hankkeessa ovat avoin korttelikerhotoiminta, kotitalousneuvonta sekä leiri- ja
retkitoiminta.
Hankkeen ensimmäinen toimintavuosi on ollut
toiminnan käynnistelyä, yhteistyöverkostojen
luontia sekä hankkeen ulkoisen ilmeen rakentamista yhteistyökumppaneille. Toiminnoista ensin
saatiin käyntiin avoin toiminta, joka on pyörinyt
Annalassa VTS-kotien tiloissa huhtikuusta 2018
alkaen joka tiistai-ilta. Seuraavalle vuodelle tavoitteena on laajentaa avointa toimintaa uusille alueille Tampereella ja tätä kirjoitettaessa (helmikuu
2019) tilanne on, että avoin toiminta käynnistyy
2019 maaliskuussa. Lisäksi Hervannassa aloitetaan
säännöllinen ryhmätoiminta keväällä 2019.
Retki- ja leiritoimintaa päästiin käynnistelemään
heti avoimen toiminnan aloittamisen jälkeen. Osa
retkistä on suuntautunut kauemmaksi ja osa retkistä on ollut lähiretkiä Tampereella. Kauemmaksi
suuntautuneet retket vuonna 2018 suuntautuivat
Kiviniityn kotieläinpuistoon, Saari-Soljasen alueelle
Seitsemisen kansallispuistoon sekä Helvetinjärvelle. Näille retkille kuljettiin tilausbussilla Tampereelta ja joka retkelle osallistui n. 30 retkeläistä.
Retkille osallistujat olivat tyytyväisiä jokaiseen
retkipaikkaan ja erityisesti kiitosta sai se, että
retket suuntautuivat kohteisiin, jonne ei pääse
ilman omaa autoa, jota läheskään kaikilla asiakkaillamme ei ole. Saari-Soljasen retkellä meillä oli
yhteistyökumppanina Tampereen Kaupunkilähetys
ry, jota kautta saimme retkelle ruuat sekä bussin.
Yhteistyö heidän kanssaan sujui hyvin ja aiomme
jatkaa yhteistyötä heidän kanssaan retkitoiminnan
saralla.
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hankkeen työntekijät toimivat ja kohtaavat asiakkaitaan erilaisissa ympäristöissä, esimerkiksi avoimessa toiminnassa, leiritoiminnassa ja retkitoiminnassa, ja tämä helpottaa asiakasperheen tilanteen
ymmärtämistä todella paljon.

3.9 Osallistumaan-hanke
Osallistumaan-hanke on käynnistynyt keväällä
2018.
Tavoitteet
Tavoitteena on kohderyhmäperheiden voimaannuttaminen ja osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen heille. Tavoitteena on, että yritykset ja yhteisöt
lähtevät mukaan hankkeeseen ja ostavat/tarjoavat
osallistumismahdollisuuksia perheille.
Toiminta
Syksyllä 2018 on rakennettu verkostoja niin perhetyöntoimijoiden kuin yritysten ja yhteisöjen kanssa.
Perhetyöntoimijatahoja tavattu 20, joissa useita
eri työntekijöitä, joten perhetyönverkosto on saatu
varsin laajaksi. Yrityksiä ja yhteisöjä on tavattu
noin 50 kappaletta erilaisissa seminaareissa, verkostoitumistapahtumissa sekä yritysten omissa
tapaamisissa.
Osallistumaan-toiminnalle on luotu sosiaalisen
median kanavat, toiminnasta on viestitty ja tiedotettu medialle ja kotisivuilla on julkaistu ajankohtaisia tapahtumia
Hankkeessa työskentelee hankekoordinaattori
Anne Auramo, joka on aloittanut huhtikuussa ja
perhekoordinaattori Heidi Kotila, joka on aloittanut
elokuussa.
Tulokset ja vaikutukset
Osallistumaan-toiminnan kautta on tavoitettu
yhteensä noin 200 kohderyhmän henkilöä, kun
yhteen on laskettu kaikki hankkeen kautta koordinoidut tuet.
Oikean kohderyhmän tavoitettavuus ja vaikuttavuus on ollut 100 %. Kohderyhmien löytyminen
ammatillisten perhetyöntoimijoiden kautta mahdollistaa tavoitteiden mukaisten kohderyhmien
saavuttamisen.
Yritys- ja yhteisötyöhön on lähtenyt mukaan 10
yritystä.
Hanke toteutetaan STEA:n avustuksella.
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4 Musiikki

lussa, valmennusopetuksessa ja avoimella linjalla.
Opistossa oli yhdeksän jousiorkesteria, seitsemän
puhallinorkesteria, kaksi big bandia, kaksi kuoroa ja
24 bändikokoonpanoa. Lisäksi vuoden aikana toimi
periodisinfoniaorkesteri, kaksi kitaraorkesteria sekä
joitakin kamarimusiikkikokoonpanoja. Maaliskuun
tapahtumaviikoilla järjestettiin poikkeuksellista
opetusta, kuten workshoppeja ja klinikoita. Osa
orkestereista ja kuoroista piti vuoden aikana myös
viikonloppuleirejä.

4.1 Pirkanmaan musiikkiopisto
Yleistä
Pirkanmaan musiikkiopisto järjestää musiikin
taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta klassisella ja rytmimusiikki-linjalla. Lisäksi opistolla on musiikkileikkikoulu ja
avoin linja. Opetusta täydentää konserttisarja eri
puolilla Pirkanmaata. Opisto toteuttaa opetusta
valtiontuen, oppilasmaksujen sekä kaupunkien ja
kuntien avustusten turvin. Pirkanmaan musiikkiopisto on perustettu v. 1970. Länsi-Pirkanmaan
musiikkiopisto (Ylöjärvi ja Hämeenkyrö) yhdistyi
Pirkanmaan musiikkiopistoon vuoden 2015 alusta.
Opiston ylläpitäjä on Tampereen NMKY ry.

Henkilöstö ja hallinto
Henkilökunnasta toimenhaltijoita oli vuoden lopussa 49 (47) ja tuntiopettajia 43 (30).
Toimisto- ja tukipalveluhenkilökuntaan lukeutuivat
rehtori, apulaisrehtori, toimistopäällikkö, opintosihteeri, palvelusihteeri, muskarikoordinaattori,
vahtimestari, osa-aikainen vahtimestari, siviilipalvelusmies ja elokuuhun saakka siistijä.
Musiikkiopiston johtokunta piti vuoden aikana 7
kokousta (6 vuonna 2017). Johtokuntaan kuuluivat Tapani Virkki (pj), Kimmo Kuusi (vpj), Heikki
Haavisto, Sami Wirkkula, Harri Halminen ja Riitta
Savilahti. Ylöjärven kaupungin edustajina olivat
Tapani Tienari ja Minna Hokkanen, Hämeenkyrön
kunnasta Vesa Rantamäki ja opettajaedustajana
Päivi Pöyhönen. Johtokunnan esittelijänä/sihtee-

Opetustoiminta
Keväällä 2018 jaettiin yhteensä 42 (42 vuonna
2017) ) musiikkiopiston perustason päättötodistusta ja 13 (12) musiikkiopistotason päättötodistusta. Vuoden aikana toteutettiin mittava opetussuunnitelmauudistus. Uusi OPS tuli voimaan
1.8.2018. Opetusta annettiin klassisella ja rytmimusiikkilinjalla perusopinnoissa (entinen perustaso) ja syventävissä opinnoissa (entinen opistotaso).
Lisäksi opetusta järjestettiin musiikkileikkikou-

Perustaso ja Opistotaso

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Tampere

481

456

461

457

404

395

390

369

342

Ylöjärvi

203

203

220

228

Kangasala

129

117

105

105

105

105

105

103

103

Hämeenkyrö
Nokia
Pirkkala
Sastamala
Muut

54

47

54

74

9

13

15

16

20

26

32

41

45

15

17

24

30

32

29

30

42

51

0

0

0

1

3

4

4

4

7

8

8

8

8

8

8

10

14

13

899

861

887

919

572

567

571

573

561

37

49

43

465

481

563

460

434

368

361

261

209

Avoin linja

53

42

33

110

159

90

90

49

45

Kuoro

40

36

39

Tanssi

0

0

34

42

1454

1469

1599

1531

1165

1025

1022

883

815

47

47

47

47

37

27

26

26

25

Päätoimisia tuntiopettajia

9

11

12

12

9

11

12

16

12

Sivutoimisia tuntiopettajia

24

19

20

15

9

10

17

7

14

Yhteensä

80

77

79

74

55

48

55

49

51

Yhteensä
Valmennus
Musiikkileikkikoulu

Yhteensä
Päätoimisia toimenhaltijoita
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rinä toimi rehtori Jouni Auramo ja kokouksissa
olivat läsnä myös toimistopäällikkö Maarit Sierimo
ja yhdistyksen toiminnanjohtaja Timo Sinervo.
Musiikkiopiston henkilökunnan työkokouksia ja
yt-ryhmän tapaamisia järjestettiin toimintakauden
aikana kuukausittain. Pedagoginen johtoryhmä
(pejory) kokoontui neljä kertaa. Lisäksi kokouksia
järjestettiin erityisesti OPS-tiimillä sekä kollegiokohtaisesti ja tarvittaessa eri työryhmissä.

4.2 Kotkien puhallinorkesteri
Yleistä
Vuosi 2018 oli orkesterin 91. toimintavuosi. Puhallinorkesteri on edelleen johdonmukaisesti pitänyt
yllä soittotasoaan. Soittotoimintaa toteutettiin tavalliseen tapaan monen tyyppisissä tilaisuuksissa.
Orkesterin toiminta maanpuolustusorkesterina
nimellä MPK Hämeen soittokunta alkoi käytännössä 1. keikalla kesäkuussa, jota ennen saimme
uudet univormut. MPK-keikkoja toimintavuonna oli
kaikkiaan 5 kpl.
Orkesteri toteutti 8 kertaa Tampere-talossa Teetanssit, jotka osoittautuivat suosituiksi yleisön
keskuudessa, minkä vuoksi toiminta jatkuu vielä
seuraavallekin vuodelle. Orkesteriin kuuluu 54
soittajaa.

Tapahtumat, konsertit, yhteistyötahot
Vuosi 2018 oli opiston 48. toimintavuosi. Opisto
järjesti tai oli mukana 234 konsertissa tai muussa
tapahtumassa (liite). Lisäksi opiston kautta tilattiin vuoden aikana useita tilausesiintymistä, joita
ei ole kirjattu tapahtumakalenteriin. Vakiintuneita
yhteistyötahoja olivat toimintapaikkakuntien lisäksi mm. Tampere-talo, Kangasala-talo sekä Tampereen ja Ylöjärven seurakunnat.

Painopistealueet toimintavuonna
Toimintavuoden päätapahtuma oli Vappu-konsertti jonka teemana oli “Orkesteri svengaavissa tunnelmissa”.
Toiminta maanpuolustusorkesterina käynnistyi
toden teolle.
Tampere-talon kanssa sovitut Teetanssi toteutuivat ja saivat ansaittua huomiota.

Toimipisteet
Tampereella toimittiin päätoimipisteen kahdessa
rakennuksessa ja Tampereen yhteiskoulun lukiossa. Pääosa Kangasalan opetuksesta järjestettiin
Suoraman koululla, Ylöjärvellä Yhtenäiskoululla
sekä Hämeenkyrössä Monitoimikeskus Sillassa.
Lisäksi muskariryhmiä toimi useissa päiväkodeissa.
Talous ja opetustunnit
Musiikkiopisto on kuulunut lakisääteisen valtionosuuden piiriin vuodesta 1993. Opetustuntien
kokonaismäärä vuonna 2018 oli yhteensä 46.692
(46.279 vuonna 2017), joista valtionosuuden piirissä 36.336 (36.234). Kokonaistuntimäärästä oli
musiikkileikkikouluopetusta 2.928 (3.158) opetustuntia. Vuoden 2018 tilinpäätös on noin 7.000
euroa tappiollinen.

Soittotoiminta
Harjoitukset
Vakituiset harjoitukset pidettiin maanantaisin
paitsi kesälomakaudella.
Keikkasoitot
Keikkasoittotoiminta muodostaa merkittävän
osan orkesterin toiminnasta ja sitä toteutettiin eri
kokoonpanoilla ja moninaisissa tilaisuuksissa. Soittotilaisuuksista jäi osa vakiokeikoista pois, mutta
onneksi saimme uusia tilaussoittoja poisjääneiden
tilalle. Tilaajat muodostavat soittotoiminnan perusrungon ja mahdollistavat rahallisesti orkesterin
perustoiminnan. Yhteensä 26 soittotilaisuutta,
joista 6 maksutonta.

Hankkeet
Opetushallitukselta saatujen avustusten turvin
toteutettiin Improsävellyspaja sekä Huilutapahtuma. Tampereen taiteen perusopetusoppilaitosten
kanssa suunniteltiin yhteistä ”Pallo hallussa” –
tapahtumaa keväälle 2019.

Muu toiminta
Sisäistä tiedottamista parannettiin, jotta soittajat
olisivat selvillä tulevista soitto- ym. tapahtumista
sekä tulevien harjoitusten ja keikkojen kappaleista.
Orkesterin keikkatiedotus ja -ilmoittautuminen
hoidettiin Google-sivuston jaetulla keikkakalenterilla.
Orkesteri käytti edelleen internet-sivustoja jotka
uusittiin NMKY:n toimesta. Samalla orkesterille
luotiin oma domain-tunnus www.kotkienpuhallinorkesteri.fi.

Kansainvälisyys
Pianisteja ja kantelisteja vieraili opistolla Liettuan
Vilnasta. Pirkanmaan Puhaltajat, Sinfoniajouset, Nuorisokuoro Sympaatti ja kanteleyhtye Trio
Sonorous vierailivat Hollannin Sneekissa Euroopan
musiikkioppilaitosten liiton tapahtumassa.
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5 Harrastustoiminta

Hallinto
Sääntömuutoksella orkesterin hallituksen kokoonpano pienennettiin siten että valitaan vain 4 jäsentä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi.
Orkesterin hallituksen muodostivat puheenjohtaja
Tapani Virkki, varapuheenjohtaja Risto Lukkari,
sekä neljä hallituksen jäsentä: Mikko Nislin, Milla
Yli-Hyövälti, Matti Kannisto ja Ari Asunmaa. Lisäksi
orkesterin sihteeri Jyrki Salakoski on mukana hallituksen toiminnassa.

5.1 Tampereen NMKY:n Urheilijat
Vuosi 2018 oli YMCA Tampereen Urheilijoiden 115.
toimintavuosi. Toimintamuodot olivat koripallo ja
syksystä 2018 alkaen esport. Tampereen NMKY:n
Urheilijat hallinollisena yksikkönä lopetettiin syksyllä.

Koripallo
Toiminnan painopisteenä oli valmennuksen keskittyminen C-junioreihin ja sitä nuorempiin ikäluokkiin.
Joukkueita vuonna 2018 oli yhteensä 18;
Naperopallo, Pikkusudet-pallokoulu, Mikropojat,
Mikrotytöt, Minipojat, Minitytöt, C-pojat, B-pojat,
A-poikien kaksi joukkuetta, Miehet 1, Miehet 2,
Opetuslapset 1, Opetuslapset 2, Koukkupolvet,
Riipparit, naisten harrastekoripallo sekä pyörätuolikoripallo. Uutena toimintamuotona alkoi harrastekoripallo syksyllä 2018.
Kaikkiaan pelaajia, valmentajia ja joukkueenjohtajia oli 260 henkeä, joista pelaajia 227hlö, valmentajia 19hlö ja joukkueenjohtajia 14hlö.
Osassa joukkueita joukkueenjohtajan tehtävät oli
jaettu useammalle vastuuhenkilölle.
Sisäisessä tiedotuksessa käytettiin pääasiassa
sähköpostilistoja ja WhatsApp -keskusteluryhmää.
Joukkueet osallistuivat tavoitteittensa mukaisesti
SKL:n järjestämään kilpailutoimintaan sekä kotimaassa ja Ruotsissa järjestettyihin turnauksiin.
YMCA Tampere koripallon Namikaturnaus järjestettiin 12.-13.5. Mukana oli 46 joukkuetta, joista
20 joukkuetta oli neljästä eri Namikasta. Samalla
ratkottiin NMKY:n Urheiluliiton mestaruudet juniorisarjoissa. YMCA:sta mukana olivat HNMKY, YMCA
Heinola, KlaNMKY, ja YMCA Tampere.

Talous
Toimintavuonna orkesterin talous koheni hieman
lisääntyneiden soittotulojen vuoksi.
Jäsenmaksuja toimintavuonna maksettiin SPOL:in
ja Tampereen NMKY:n jäsenyydestä. SPOL:in maksu perustuu orkesterin kokoon, kun taas NMKY:n
jäsenmaksu on soittajakohtainen.
Orkesteri sai Tampereen kaupungin yleisavustusta
800 euroa.
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Esport

6 Partiolippukunta Tampereen Kotkat

Viime vuonna perustetussa YMCA Tampereen
Esport-toimintaosaston junioriryhmissä on toiminut säännöllisesti noin 20 nuorta. He ovat harjoitelleet Esport-lajeja ja tutustuneet myös striimaamiseen.
Vastapainoksi staattiselle pelaamiselle ryhmille on
lisätty myös liikuntaosioita, jotka auttavat myös
keskittymistä koneilla suoritettaviin harjoituksiin.
Koneita Esport tiloissa oli 6, ja ne vastaavat nykypäivän pelaajien tarpeita.
Tilasta on tehty mukava ja viihtyisä ja erityistä
huomiota on kiinnitetty pelituoleihin, jotka edesauttavat pelaajien ergonomiaa ja hyvinvointia
pelaamisen aikana.
Vapaaehtoisia Esport-toiminnassa on mukana
kolmisenkymmentä: he tuovat esille YMCA Tampere brändiä ja toimivat esimerkkeinä junioreille
ja nuorille. Pelitilat ovat olleet käytössä 6 päivänä
viikossa ja niissä on käynyt noin 50 pelaajaa viikoittain. YMCA Tampereen Esport on toiminut myös
kehittäjänä digitaalisessa nuorisotyössä ja luonut
nuorille yhteisöllisyyttä ja aitoja sosiaalisia tilanteita ehkäisten syrjäytymistä.
Kohderyhmänä Esportissa ovat 9–29-vuotiaat.
YMCA Tampere on järjestänyt myös Esport-tapahtumia ja osallistunut kilpailuihin.
Edustusjoukkue saavutti yhden SM-hopean ja
yhden SM-kullan, ja ulkomaisissa kisoissa joukkueemme sai pronssia Kööpenhaminassa ja edustajamme Joni Huovinen oli Taiwanin MM-kisoissa
neljäs.

Kotkien toiminta oli vuoden aikana hyvin monipuolista. Eri ikäkaudet, joita ovat sudenpennut
(7–10-vuotiaat), seikkailijat (10–12-vuotiaat), tarpojat (12–15-vuotiaat), samoajat (15–17-vuotiaat)
ja vaeltajat (18–22-vuotiaat), toteuttivat oman
ikäkauden ohjelmaa omissa ryhmissään. Ikäkausiohjelma pohjautui Suomen Partiolaiset - Finlands
Scouter ry:n tuottamaan ohjelmaan. Partiotoiminnan päämääränä on kasvattaa jäsenistään vastuullisia ja aktiivisia, itsenäisesti ajattelevia kunnon
kansalaisia. Kotkissa pidettiin vuoden 2018 aikana
yli 300 viikkokokousta, jotka tavoittivat parhaimmillaan yli 140 henkilöä viikoittain.
Partiotoimintaa oli vuoden aikana aktiivista. Kaikki
ikäkausiryhmät kävivät omilla retkillään ympäri
vuoden. Lisäksi Kotkilla oli yhteinen talvileiri Pipa
sisarlippukunta Tampereen Lokkien kanssa ja oma
kesäleiri Kaski Ruoveden Niinisaaressa. Vesillä
vuoden päätapahtuma oli Laivueen järjestämä
Pitkä-reissu.
Kotkissa vesitoimintaa toteutettiin kaikissa ikäkausissa. Lisäksi lippukunnan Laivue tarjosi seikkailijoille ja sitä vanhemmille pojille mahdollisuuden harjoitella vaativampia partiopurjehdustaitoja
muun ikäkausiohjelman lisäksi.
Kotkilla on myös vankka kisaperinne. Eri järjestöjen
partiotaitokisoissa käytiin ympäri vuoden. Kotkilla
oli myös oma keväisin järjestettävä yön yli kestävä
pyöräilykisa. Keväällä järjestettiin yhdessä Tampereen Lokkien kanssa Tampereen katukuvassakin
näkynyt kansallinen partiotaitokilpailu Leon Lenkki
ja Hilkan Kilpa, johon osallistui yli 230 kilpailijaa.

18

7 Aikuiset
Tampereen Kotkien Weteraanisoittajat
Yleistä
Vuosi 2018 oli Weteraanisoittajien 43. toimintavuosi. Vuosi oli edelleen vilkkaan soittotoiminnan
aikaa.
Soittokuntaan kuului päivämäärällä 31.12.2018 15
soittajaa.
Soittotoiminta
Toimintavuoden aikana oli yhteensä 51 soittotilaisuutta, joista harjoituksia oli 29. Soittokunnan harjoitukset pidettiin säännöllisesti lukuun ottamatta
kesäkautta maanantai-iltaisin Puisto-Emmauksessa lippukunnan takkahuoneessa.
Tilaussoittoja saatiin pääasiassa entisiltä tilaajilta.
Konserttitoiminta
Koukkuniemen vanhainkodissa pidimme kaksi itsenäisyyskonserttia, ensimmäisen 4.12.18 ja toi-sen
5.12.18.
Kalusto
Kaluston osalta huolehdittiin nykyisen kaluston
kunnossapitämisestä.
Talous
Soittokunnan talous on perustunut tilaussoitoista saatuihin soittotuloihin. Voimme mielihyvällä
todeta, että olemme omavaraisesti pystyneet
ylläpitämään taloutemme ja maksuvalmiutemme
vakaana.
Me jatkamme harrastustamme voimavarojemme
mukaan.

Nostoväki
Nostoväki koostuu aktiivin viikoittaisen namikatoiminnan jättäneistä aikuisista miehistä. Ryhmä
kokoontui noin kerran kuussa vaihtuvien teemojen
mukaan. Ohjelmassa on mm. retkeilyä ja kotiseututuntemusta. Nostoväki kerryttää vapaaehtoista
kassaa, millä tuetaan namikalaisten ryhmänohjaajien koulutusta.
Miesten Notkeutta Nostoväkeen -liikuntaryhmä
on kokoontunut kerran viikossa Namikan salissa.
Ryhmä on liikkunut monipuolisesti ja kokoontunut
tapaamisten jälkeen kahvihetkeen Namikan toimistolle.
Miestenpiiri
Miesten raamattupiiri jatkoi toimintaansa Raamatun tutkiskelun merkeissä.
Y-digi
Y-digi kokoontui muutaman kerran vuoden aikana.
Ryhmä koostuu henkilöistä, jotka ovat kiinnostuneita digikuvauksen saloista ja mahdollisuuksista

Yhteiset tapahtumat
12.12. Yhdistyksen pertinteiset joulukahvit
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6 Kansainvälisyys
Otto Vainio jatkoi NMKY:n maailmanliiton johtokunnassa.
Toiminnajohtaja osallistui NMKY:n Liiton pääsihteeripäiville 27.-31.8. Dublinissa. Neljä toimihenkilöä osallistua Europeans Staff Confrenceen Litomyslessä Tsekeissä 19.-23.9. Jari Juhola osallistui
Euroopan NMKY:n Unkarin kumppanuusryhmän
toimintaan ja kokoukseen Budapestissa 28.-30.9.
Toimintaosastot osallistuivat omien alojensa koulutuksiin, leireihin matkoihin ja turnauksiin

Sisäisessä viestinnässä opeteltiin ja otettiin käyttöön Office365-ympäristön mahdollisuuksia.
Perinteinen jäsenkirje syksyllä postitettiin sähköpostilla toimintaosatoittaina kunkin oman jäsenrekisterin kautta. Kirje lähti niille, joille ei sähköpostiosoitetta löytynyt. Elokuiseen Puistofiestaan
osallistuttiin pääasiassa toimihenkilöiden voimin.

8 Koulutus
Toimintaosastot kouluttivat vetäjiään omien
suunnitelmiensa mukaisesti. Tavoitteena on, että
jokaisella on tehtäväänsä vaadittava koulutus.
Työntekijöitä ja vapaaehtoisia osallistui vuoden aikana oman alansa koulutustilaisuuksiin. Jari Juhola
jatkoi media-alan ammattitutkinnon suorittamisen työn ohessa. Näyttötyönä valmistui kotisivut
ja vuoden lopussa painotyönä totutettu Namikan
esittelyvihkonen.
12 toimihenkilöä osallistui 10.-11.4. Tuusulassa Suomen NMKY:n toimihenkilöpäiville ja sieltä
jatkoi 6 toimihenkilöä Allianssiristeilylle 11.-12.4.
Oma koulutusristeily järjestettiin 8.-10.6. päivä
TUkholmassa -risteilynä. Tutustumiskohteena
mm. Fryshuset. Mukana 30 toimihenkilöä ja toimintaosastojen vapaaehtoista.

7 Viestintä
Vuosi oli viestinnällisesti vilkas ja monipuolinen.
Näkyvintä oli uusien kotisivujen käyttöönotto 5.9.
Koulutuksessa jokainen mukana ollut toimihenkilö
sai tunnukset koko sivuston muokkaamiseen ja
rakentamiseen.
Vuoden aikana uusittiin ja tehtiin uusia esitteitä
toiminnan muututtua ja uuden alettua. Suomen
NMKY:n liiton viestintätyöryhmään osallituminen
oli aktiivista, samoin viestintäsymposiumiin 12.6.
Osallistuimme valtakunnalliseen #nuortenkirjaimet-tunnettuuskampanjaan.
Toimintamuodot tekivät omia Facebook-sivujaan. Kaikkien FB-sivuja käytettiin ahkerasti ja
suunnitelmallisesti. Sähköisten viestimien, mm.
sähköpostilistat, avulla jaettiin kohdennettua
ja ajantasaista tietoa toiminnasta. Ilmoitimme
tapahtumistamme myös lehtien ilmaispalstoilla,
kuten Aamulehden Tapahtumakalenterissa. Maksullisia ilmoituksia oli Aamulehden teemaliitteissä.
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9 Jäsenistö
Tampereen NMKY:llä voi olla varsinaisia jäseniä, vuosijäseniä sekä kannattajajäseniä ja kunniajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneen henkilön, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja toimintatavat. Vuosijäseneksi voi johtokunta hyväksyä alle 18-vuotiaan henkilön, joka haluaa osallistua yhdistyksen toimintaan. Kannattajajäseneksi voi johtokunta hyväksyä jokaisen yksityisen tai juridisen henkilön, joka sitoutuu suorittamaan yhdistykselle kevätkokouksen päättämän
kannattajajäsenmaksun. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua yksityisen henkilön. Yhdistyksen
viikoittaiseen toimintaan osallistui kertomusvuonna 2571 henkeä. Heistä oli yhdistyksen jäsenmaksun maksaneita varsinaisia jäseniä.
Jäsenrekisterit pidettiin toimintaosastokohtaisina ja ne muokattiin vastaamaan tietosuojakäytänteitä.

Vuosi
Partio
Urheilu
Messi
Isä-lapsi
Aikuistoiminta
PMO oppilaat
PMO muskari
PMO Avoin linja
PMO Kuorot
Valmennus

283
280
384
85
45
899
465
53
40
37

2018

2017
285
232
365
81
33
861
481
42
36
49

2016
269
250
188
94
27
887
563
33

Yhteensä
Yhdistyksen
varsinaisen
jäsenmaksun
maksaneet

2571
114

2416
141

2354
144

Liikuntaa
kotouttavasti

2901

ww
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2015
290
217
150
64
12
919
460
110

2014
275
230
145
42
14
573
434
159

2222
146

1872
128

43

10 Toimitilat
Lapin-kämppä Tervatieva Ounasjokivarressa Kittilässä palveli yhdistyksen jäseniä omaehtoisten
virkistysretkien ja lomamatkojen tukikohtana.
Kaikkiaan Tervatievassa oli vuoden aikana 21 (19
vuonna 2017) eri käyttökertaa ja vierailijoita vuoden aikana yhteensä 68 (61). Majoitusvuorokausia
kertyi yhteensä 402 (416) vrk. Tervatievan käyttö
kokonaisuutena hieman lisääntyi edellisvuodesta.

Nykyiset yhdistyksen omat, toimintaan tarkoitetut tilat ovat tarkoituksenmukaiset. Yhdistyksen
hallinto toimii As. Oy Puisto-Emmauksen toisessa
kerroksessa. Urheilijoista koripalloilijat käyttivät pääasiallisena harjoitus- ja kotiottelusalina
NMKY:n Puisto-Emmauksen liikuntasalia, jossa
sijaitsee myös kiipeilyseinä. Emmaukseen rakennettiin tilat myös Esport toiminnalle. Vuoden 2018
lopussa vuokrasimme As. Oy Emmaukselta liike- ja
toimitilan osoitteesta Satakunnankatu 31 lähinnä
yhdistyksen urheiluväen kohtaamispaikaksi ja alan
työntekijöiden toimitilaksi.
Yhdistyksen musiikkiopisto jatkoi toimintaansa
Eteläpuistossa. Yhdistyksellä on käytössään Tampereen kaupungilta musiikkiopiston toimintaan
Eteläpuisto 4 ja Kurilankadun kiinteistöt.
Pääosa Partiolippukunta Tampereen Kotkien
viikoittaisesta toiminnasta järjestettiin Puisto-Emmauksen kiinteistön lippukunnan käytössä olevissa
tiloissa, Pamauksessa. Laivueen purjehdustoiminnan tukikohta on Jänissaaren satama, lippukunnan
purjeveneiden ankkuripaikka on Näsijärven pursiseura, ja Puhallinorkesteri toimii musiikkiopiston
tiloissa. Weteraanisoittajat harjoittelevat lippukunnan takkahuoneella Pamauksessa. Lisäksi käytössä
on varastotilaa As.Oy. Puisto-Emmauksen kellaritiloissa.
Yhdistyksen kokous- ja saunatilana toimi vuoden
loppuun asti kerhotila As Oy Nikamassa. Koska
kohteena Nikama oli suurien saneeraustarpeiden
edessä tulevina vuosina, päätti yhdistys luopua
Nikaman osakkeista. Varsinainen kauppa saatiin
tehtyä 19.12.2018. Yhdistys on kuitenkin sopimuksella mukana tulevissa kiinteistön kehittämissuunnitelmissa ja hyötyy entisen omistusosuuden
mukaisesti mahdollisesta lisärakentamisesta.
Ohjaus- ja toimintakeskus Messi toimii Puisto-Emmauksen toimitalossa. Messin nuorisotila ja
kohtaamispaikka sijaitsevat Puisto-Emmauksen
salikerroksen kahvilatiloissa. Messin toimistot ja
pajatoiminta ovat salisiiven pohjakerroksessa partiotilojen naapureina. Kiinteistöjen puhtaanapito
on ulkoistettu.
YMCA Tampere on As. Oy Puisto-Emmauksen
suurin osakas. Vuoden 2018 aikana taloyhtiö teki
n. 60v. historiansa suurimman saneerauksen, kun
koko yhtiön julkisivu-, ikkuna ja lvis saneeraus
saatiin käytännön tasolla päätökseen. Työ aloitettiin marraskuussa 2017. Yhdistys hankki lisäksi n.
20% lisää osakekantaa Emmauksesta joulukuussa
tehtyjen ns. Nikamakauppojen yhteydessä.
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11 Henkilöstö ja hallinto
koskevissa asioissa nuorisosihteeriltä ja talousasioissa taloussihteeriltä sekä musiikkiopistoa
koskevissa asioissa opiston rehtorilta. Kokousten
pöytäkirjanpitäjänä toimi taloussihteeri.

Vuoden 2018 lopussa yhdistys työllisti kaikkiaan
128 työntekijää. Vuoden 2017 lopussa vastaava
luku oli 106
Yhdistyksen hallinnossa työskentelivät toiminnanjohtaja Timo Sinervo, järjestösihteeri Jari Juhola
nuorisosihteeri Mari Vuoma, liikuntasihteeri Marleena Sirpelä ja taloussihteeri Taina Rautiokoski.
Pirkanmaan musiikkiopiston rehtorina toimi Jouni
Auramo ja apulaisrehtorina Timo Saarinen. Toimistopäällikkönä toimi Maarit Sierimo ja kanslistina
Anne-Leena Rapo. Opistomestari toimi Olli Kanerva. Opetustoimessa toimi 86 opettajaa
Nuorisotilan vastaavana nuoriso-ohjaajana toimi
alkuvuoden Cilla-Kajsa Lönnqvist ja elokuun alusta
Essi Parkkari. Ohjaajina toimivat kevätkauden Jami
Pelkonen ja syyskauden Suvi Pajarinen. Messin
pajatoiminnassa ohjaajana toimi Sanna Kallioinen
yhteistyössä seurakuntayhtymän nuorisodiakonin
Hanna Kelokasken ja Laura Suomelan kanssa. Ryhmävalmentajana toimi Teemu Kylmäluoma. Kohtaamispaikkatoiminnan kehittäjänä jatkoi Anniina
Kettula ja ohjaajana toimi Panu Lehtoniemi.
Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhossa työskenteli vastaavana ohjaajana Olkahisten kerhossa Katja
Salonen sekä Talvitien kerhossa vastaavana ohjaajana Eveliina Johansson sekä Minna Talvitie. Maahanmuuttajien kotouttamistoiminnassa hankekoordinaattorina toimi Kristian Ketola. Perhetyössä
Perheiden Mukana –hankkeessa toimi Sami Husari.
Osallistumaan-hankkeessa toimivat Anne Auramo
ja Heidi Kotila. Palkattujen työntekijöiden lisäksi
yhdistyksen työssä on ollut mukana nuoria erilaisissa harjoitteluissa ja työelämävalmennuksessa
sekä koulujen TET-jaksoilla.

Taloustyöryhmä
Taloustyöryhmä seurasi yhdistyksen taloustilannetta, valmisteli yhdistyksen rahoitukseen ja
investointeihin liittyviä kysymyksiä. Taloustyöryhmän muodostivat Matti Vainio, Ville Vuorisalmi,
Pertti Arjanne, toiminnanjohtaja Timo Sinervo sekä
taloussihteeri Taina Rautiokoski. Taloustyöryhmä
kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 25.4.2018 Ville
Vuorisalmen toimiessa puheenjohtajana. Syyskokous pidettiin 28.11.2018, jolloin Pekka Söderling
toimi kokouksen puheenjohtajana.
Hallitus
Yhdistyksen hallitus piti kertomusvuonna 9 kokousta. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 111
pykälää (vuonna 2017 110). Hallitukseen kuuluivat
puheenjohtaja Matti Vainio, varapuheenjohtajana
Ville Vuorisalmi. Jäseninä Olli-Pekka Silfverroth,
Pertti Arjanne, Mika Haavisto, Markku Sointu, Tapani Virkki, Petteri Lavikko sekä Tarja Tapio.
Hallituksen esittelijänä toimi yleisissä asioissa
toiminnanjohtaja, Yksityiskohtaisemmissa asioissa
esittelyt kuultiin myös järjestösihteeriltä, Messiä
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12 Talous
Taloudellinen toimintaympäristö oli kertomusvuonna pääosin vakaa. Yhdistyksen saamat avustukset pysyivät hyvällä tasolla, jopa kasvoivat,
kun valtio ja kunta tukivat yhdistyksen tekemää
nuorison hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn
kohdistuvaa työtä.
Koko yhdistyksen tulos vuodelta 2018 on
n. 2.152 775 euroa ylijäämäinen. (2017 n. -9000
euroa) Poikkeuksellisen suuri ylijäämä johtuu
joulukuussa 2018 tehdyistä osakekaupoista, jossa
yhdistys myi as. Oy Nikaman osakkeet pois. Rahat
on uudelleen sijoitettu alkuvuodesta 2019.
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan taloudellisen perustan muodostivat avustukset, sijoitustoiminnan tuotot, oman toiminnan tuotot ja
varainhankinta. Tuottojen kokonaissumma oli
kertomusvuonna 7.399.7443,29 euroa (edellisenä
vuonna 4.776.757,62 euroa).
Summasta oli avustuksia yhteensä 2.910.107,94
euroa (edellisenä vuonna 2.707.515,84 euroa).
Suurin yksittäinen avustus oli 1.685.154 euroa musiikkiopiston valtionapua. Tampereen kaupungin
tuki yhdistykselle nousi n. 722 000 euroon. Kasvua
tuessa oli n. 41 000 euroa.
Stean jakamia ja tulokseen aktiovoituja sosiaali- ja
terveysministeriön avustuksia yhdistys sai kokonaisuudessaan vuodelle 2018 460.242,00 euroa.
Aluehallintovirastolta (AVI) 43 500 euroa.
Sijoitustoiminnan tuotot olivat kokonaisuudessaan 2.719.719,00 euroa. Ilman tehtyä yksittäistä
osakekauppaa tuotot olivat kertomusvuonna euroa
428.492,00 euroa (v. 2017 470.300,00 euroa). Tätä
tuottoa laski muun muassa yhdistyksen omistamien kohteiden arvioitua suurempi korjaustarve.
Vuoden 2018 osalta sijoitustoiminnan kulut
nousivat 71.103,00. Kulujen kokonaissumma oli
kuluneella vuodella 287.505.77 euroon. (v. 2018
216.402,48 ) Sijoitustoiminnan tulokseen kirjatut
kulut nousivat vuoden aikana n. 33 prosenttia.
Kuluja nosti muun muassa aikaisempaa suurempi
tilojen korjaustarve, Ns. Nikamakauppojen valmistelu ja arvioitua enemmän nousseet rahoitusvastikkeet.
Suurin kuluerä olivat henkilöstökulut 3.868.695,20
euroa. Varsinaisen yhdistyksen osalta yhteenlasketut henkilöstökulut olivat n. 808.700,00 euroa.
Vastaava luku musiikkiopiston puolella oli n.
3.060.000,00 euroa.
Varsinaisen toiminnan muut kulut olivat
971.242,00 euroa (v. 2017 894.763,53 euroa). Kulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna n. 9%.

Sijoitustoiminnan kulut muodostuivat pääasiassa
yhdistyksen omistamien liike- ja asuinhuoneistojen vastikkeista ja rahoituskuluista sekä tilojen
korjauskuluista. Sijoitusomaisuuden korjaustarve
oli edellisvuotta huomattavasti suurempi. Yhdistyksen pääosin omistamassa As. Oy Emmauksessa
saatiin päätökseen laaja julkisivu- ja LVIS saneeraus päätökseen. Rahoitusvastiketta ruvettiin ko.
hankkeeseen keräämään heinäkuussa 2018. Vuoden 2019 alussa yhdistyksen toimitilat ovat hyvässä kunnossa. Oman sijoitustoiminnan tuotoilla
pystyttiin edelleen kattamaan muun muassa osa
yhdistyksen hallinnon kuluista.
Poistot toteutettiin laadittujen suunnitelmien
mukaan ja niiden kokonaissumma kertomusvuonna oli 46.880,00 euroa. Taseen loppusumma nousi
tehtyjen osakekauppojen takia 5.542.740,00 euroon (vuonna 2017 3.422.127,32).
Taloushallinnon palvelut tuotettiin yhdistyksen
omalla henkilöstöllä. Yhdistyksen hallinnossa työskenteli taloussihteeri, joka vastasi kirjanpidosta,
maksuliikenteestä ja budjetoinnista. Musiikkiopiston taloushallinnon teki toimistopäällikkö.
Sijoitusomaisuuteen liittyvässä kiinteistöhallinnossa vastuuhenkilöinä olivat toiminnanjohtaja ja
taloussihteeri. As. Oy Puisto-Emmauksen, ja As. Oy
Nikaman hallituksissa oli toiminnanjohtaja jäsenenä.
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TANMKY R.Y.
21.3.2018
YHDISTETTY TULOSLASKELMA
Varsinainen toiminta
Tuotot
Urheilutoiminta

1.-31.12.2018

1.-31.12.2017

104 998,66

82 532,75

43 061,61
3 570 736,99
174 453,27
460 241,82

39 476,21
3 489 134,18
147 408,79
299 041,87

Tre kaupunki
AVI-avustus
Li i ton avustus

204 993,98
43 395,14
6 650,00

164 306,02
35 770,32
8 100,00

Urheilutoiminta

Partiotoiminta
Pirkanmaan Musiikkiopisto
NMKY, muu varsinainen toiminta
STEA-avustukset

4 608 531,47

4 265 770,14

Kulut
Henkilöstökulut
-43 604,03

-27 218,35

Partiotoiminta
Pirkanmaan Musiikkiopisto
NMKY

-9 993,67
-3 044 865,92
-831 606,65

-7 501,32
-3 003 604,46
-593 177,17

Parti otoi mi nta
Pi rkanmaan Musi i kki opi sto

-3 996,00
-28 254,43

-3 930 070,27

-3 631 501,30

Poistot

NMKY
Muut kulut
Urheilutoiminta
Partiotoiminta
Pirkanmaan Musiikkiopisto
NMKY, muu varsinainen toiminta

-14 630,00
-75 574,16
-37 746,70
-513 650,56
-344 273,30

-1 049,00
-12 505,90
-46 880,43

-22 030,00

-35 584,90

-971 244,72

-71 608,61
-56 948,87
-473 277,47
-292 928,58

-894 763,53

-339 663,95

Tuotto-/Kulujäämä

Varainhankinta
Tuotot
Urheilutoiminta
Partiotoiminta
Pirkanmaan Musiikkiopisto
NMKY

33 943,91
22 707,95
12 174,00
2 666,00

-296 079,59

21 837,96
18 352,55
7 260,00
2 178,00

71 491,86

49 628,51

Kulut
-17 523,25
-11 276,13

Urheilutoiminta
Partiotoiminta

-13 962,90
-2 351,91

Pirkanmaan Musiikkiopisto
-132,54

NMKY

-28 931,92

-296,00

-16 610,81

42 559,94

Tuotto-/Kulujäämä Varainhankinta

33 017,70

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Parti o
Urhei li jat
PMO
NMKY

65,37
2,91

119,28
11,93

0,00
Vuokratuotot
Korkotuotot
Muut tuotot

426601,9
36,57
2341684,59

Huonei stokulut
Muut kulut
Korkokulut

-207765,04
-52499,14
-27179,34

2 768 323,06

0,00
438598,64
121,88
31448,49

2 768 391,34

470 169,01

470 300,22

-216 402,48

-216 402,48

Kulut
NMKY

Muut vi eraan pääoman kulut
Luottotappi o
Tuotto-/Kulujäämä sijoitustoiminta

-62,25
-31006,50

-191449,28
-2993,99
-21873,76
-85,45
-318 512,27

-318 512,27

Tilikauden tulos
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2 449 879,07

253 897,74

2 152 775,06

-9 164,15
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Namikan strategia
Toiminta-ajatus, toiminnan missio
empowering young people
Toiminnan tavoite on nuorten voimaannuttaminen NMKY:n kolmioperiaatteen
mukaisesti: ihminen on henkinen, fyysinen ja hengellinen kokonaisuus. Yhdistyksessämme tämä tehdään sosiaalisen työn, partion, musiikin ja liikunnan keinoin.

Arvot
Kristillisyys
Arvo näkyy käytännön toiminnassa erilaisuuden hyväksymisenä ja työskentelyssä yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi. Kristillisten arvojen pohjalta on mahdollista luoda sellainen elinympäristö, jossa rakkaus ja ymmärtämys vallitsevat
ihmisten välillä.
(Helsingin NMKY:n perinnetyöryhmä)
Yhteisöllisyys
Tarjoamme mukana oleville yhteisön, jota kautta vähennämme yksinäisyyttä
Osallisuus
Kohderyhmällä on vaikutusmahdollisuus toiminnan suunnittelussa ja sen toteutuksessa
Kehittyminen
Yksilön ja yhteisön kehittyminen toiminnan kautta

Toiminnan päämäärät
* hallittu ja suunnitelmallinen kasvu
* toiminnan varmistettu laatu ja vaikuttavuus sekä
* ajankohtaisuuden ja kohderyhmän tarpeiden huomioiminen
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