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1 Johdanto
Tämä on Tampereen NMKY ry:n, YMCA Tampe-
reen vuosikertomus vuodelta 2019. Kulunut vuosi 
oli yhdistyksen 130. toimintavuosi. 
Koko yhdistystä koskeva toiminta-ajatus on 
empowering young people. Yhdistyksen strate-
gian mukainen tavoite on nuorten voimaannut-
taminen YMCA:n kolmioperiaatteen mukaisesti. 
Yhdistyksessämme tämä on toteutettu sosiaa-
lisen työn, partion, musiikin ja liikunnan keinoja 
käyttäen. Toiminnan taustalla olevia arvoja ovat 
kristillisyys, yhteisöllisyys, osallisuus ja kehitty-
minen.
Arvot näkyvät yhdistyksen toiminnassa monella 
tasolla. Kristillisyys näkyy käytännön toiminnas-
sa muun muassa erilaisuuden hyväksymisenä ja 
työskentelyssä yhdenvertaisuuden vahvistami-
seksi. Yhteisöllisyyden tarkoitus on tarjota yh-
teenkuuluvuuden tunnetta vahvistavan yhteisön, 
joka lisää ymmärrystä toisiin ja vähentää yksinäi-
syyttä. Osallisuus näkyy vaikutusmahdollisuute-
na toiminnan suunnitellussa ja sen toteutuksessa 
ja kehittyminen yksilön ja yhteisön toiminnan 
kautta.

Yhdistyksen strateginen päämäärä on kokonais-
toiminnan hallittu ja suunnitelmallinen kasvat-
taminen. Tässä onnistuimme jälleen vuonna 
2019.  Samalla varmistamme kasvavan toiminnan 
laadun, huomioimme ajankohtaisuuden ja koko-
naistoiminnan vaikuttavuuden. 
Toiminta-ajatuksemme mukaisesti pääkohderyh-
mämme on nuoret. YMCA Tampere tekee moni            
alaista kasvatustyötä. Vuoden aikana kehitimme 
moniammatillista yhteistyötä yhdistyksen sisällä, 
lujitimme koko yhdistyksen strategiaa ja jatkoim-
me keskustelua toiminta-ajatuksen merkitykses-
tä eri toimintamuodoissa. 
YMCA Tampereen vuosikertomus 2019 on tarkoi-
tettu palvelemaan kohderyhmää, työntekijöitä, 
luottamushenkilöitämme, toimintamme vas-
tuunkantajia ja kaikkia toimijoita yhdistyksen 
toiminnasta kertovana asiakirjana. Toivomme, 
että kertomus antaisi valaisevan kokonaiskuvan 
yhdistyksestä niin eri toimijoille ja yhteistyö-
kumppaneille kuin tukijoille ja rahoittajille.

Namikan toiminnot
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Painopisteet

Vuoden aikana jatkoimme yhdistyksen ilmeen 
rakentamista ja suunnitelmallisen viestinnän ja 
markkinoinnin avulla yhdistyksen tunnettavuu-
den vahvistamista. Toinen viestinnän tavoite oli 
panostaa sisäiseen viestintään niin, että jokainen 
toiminnassa mukana oleva perhe tietää kuuluvan-
sa Namikaan. Tässä edistyimme, mutta prosessi 
jatkuu tulevaisuudessa. 
Lisäksi vuoden painopisteenä koko yhdistys huo-
mioiden oli edelleen strategian mukainen koko-
naistoiminnan kasvattaminen ja uusien kohderyh-
mien löytäminen. Haimme uusia mahdollisuuksia 
koko yhdistyksen leiritoiminnan kehittämisessä 
ja oman kansainvälisen kehitysyhteistyön avaa-
misessa yhteistyössä Kosovon NMKY:n kans-
sa. Molemmat tavoitteet toteutuivat. Lisäksi 
STEA-avusteinen Yökorisohjelma alkoi Tampe-
reella tammikuussa 2019. 
YMCA Tampereen 130v. juhlavuosi huipentui 
lokakuussa järjestettyyn juhlaan ja Tampereen 
kaupungin vastaanottoon Raatihuoneella 

Osallistujat 

Toimintaan osallistujia ovat yhdistyksessä jäse-
net ja asiakkaat. Tärkeimpänä tavoitteenamme 
on sitouttaa kaikki osallistujat toiminnan kautta 
niin, että he saavat hyviä ja turvallisia kokemuk-
sia, tuntevat itsensä hyväksytyiksi ja riittäviksi 
ja heillä on mahdollisuus kehittyä. Osallistujat 
kokevat, että heitä kuunnellaan ja heillä on aito 
mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Heidän anta-
mallaan palautteella on ollut merkitystä. 

Vetäjien pysyvyys

Mikäli toiminnassa mukana olevat vetäjät jat-
kavat motivoituneina toimintaansa ja toimin-
taan saadaan uusia vetäjiä, voidaan todeta, että 

toiminta kehittyy. Yhdistyksessä toimii vastuul-
lisissa vetäjätehtävissä niin työntekijöitä kuin 
vapaaehtoisia. Eri toiminnoissa vetäjillä on ollut 
mahdollisuus toimia tavoitteellisesti YMCA:n 
arvomaailmassa, saada vastuullisesti toteuttaa 
itseään ja saada työstään arvostusta.
Pyrimme parhaamme mukaan huolehtimaan yh-
distyksessä toimivista vetäjistä tarjoamalla heille 
koulutusta sekä osallistumismahdollisuuksia 
kotimaassa ja ulkomailla. Yhdistyksen yhteiset 
tapahtumat ja niiden kautta yhteiset myönteiset 
kokemukset rakentavat yhteisöllisyyttä ja osaa-
mista YMCA:n tarjoamasta aatemaailmasta. 

Näkyvyys

YMCA Tampereen näkyvyyden ja tunnettavuuden 
lisääminen säilyi yhtenä vuoden pääpainopisteis-
tä. Vuoden aikana teimme muun muassa vahvaa 
yhteistyötä mainostoimisto Uhma Oy:n kanssa. 
Varsinkin sosiaalisen median osalta kasvu oli 
vuoden aikana vahvaa. Olimme aktiivisesti muka-
na myös Suomen NMKY:n Liittojen tunnettavuus-
kampanjassa. 

Arviointi 

Vuoden aikana seurasimme eri toimintojen kautta 
onnistumistamme. Varsinainen yksityiskohtainen 
arviointi tehdään aina toimintakohtaisesti. Kehi-
timme arviointia osana toiminnan suunnittelu- ja 
seurantaprosessia varmistaaksemme toimintam-
me vaikuttavuuden.

Talous

Tavoitteemme oli säilyttää haastavassa tilantees-
sa taloudellinen tasapaino, joka mahdollistaa toi-
minnan ylläpidon ja jopa sen kehittämisen. Näin 
voimme turvata toiminnan jatkuvuuden myös 
tuleville vuosille. 

YMCA Tampere 130 vuotta

YMCA Tampere 140 työntekijää

YMCA Tampere 50 vapaaetoista

YMCA Tampere 206 400 kohtaamista
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2 Yleistä

Kansainvälinen NMKY-liike

Tampereen NMKY on osa kansainvälistä, ekumee-
nista nuorten palvelujärjestöä. NMKY:n tunnus on 
punainen kärjellään seisova tasasivuinen kolmio, 
mikä kuvaa NMKY:n käsitystä ihmisestä hengel-
lisenä, henkisenä ja fyysisenä kokonaisuutena. 
Ihmisen kokonaisvaltainen kasvu ja täysipainoi-
nen 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 olois-
sa toimivien Namikoiden kesken. Keskustelua 
käydään liikkeen kaikilla tasoilla Maailmanliiton 
suunnittelutyöstä paikallisen tason toteutukseen 
asti.

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 maa-
ilmanliitolla on 120 jäsenmaata, joissa toiminta 
tavoittaa lähes 65 miljoonaa ihmistä. Maailman-
laajasti toiminnassa mukana olevista on alle 
30-vuotiaita noin 60 % ja naisia 41 %. NMKY on 
maailman suurin nuorisoliike.

Maailmanliiton toimisto on Genevessä. Puheen-
johtajana toimi kanadalainen Patricia Pelton. Joh-
tavana työntekijänä toimi togolainen pääsihteeri 
Carlos Madjri Sanvee. Toimisto tukee kansallisten 
ja alueellisten NMKY-järjestöjen toimintaa, koulu-
tusta, yhteistyötä, verkostointia, avustushankkei-
ta ja viestintää.
NMKY:n maailmanliiton johtokuntaan kuuluu 
tamperelainen Otto Vainio.

Euroopan NMKY

Euroopan NMKY:llä oli varsinaisina jäseninä 35 
kansallista NMKY-liittoa. Sen verkostossa oli mu-
kana lisäksi viisi kansallista NMKY:tä yhteistyöjär-
jestöinä. Puheenjohtajana toimi skotti Mike Will. 
Espanjalainen pääsihteeri Juan Simoes Iglesias 
johti alueellisten työntekijöiden tiimiä, joka toimii 
hajautetusti eri puolilla Eurooppaa. Pieni keskus-
toimisto on Prahassa ja sivutoimisto Brysselissä.

Suomen NMKY

NMKY-liikkeen kansallisesta yhteydestä Suomes-
sa vastaa Suomen YMCA:n Liitto. Sen muodostaa 
29 paikallista jäsenyhdistystä. Suomen YMCA:n 
Liiton ja Suomen NMKY:n Urheiluliiton puheen-
johtajana toimi entinen Tampereen NMKY:n halli-
tuksen jäsen Markku Sointu. Liiton pääsihteerinä 
toimii Juha Virtanen. Urheiluliiton toiminnanjoh-
tajana toimii Risto Koikkalainen.



6

3 Ammatillinen perhe- ja nuorisotyö

Kohderyhmä

Paja on tarkoitettu noin 16-22-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  
- ovat ihan tavallisia, mutta haluavat pohtia rauhassa tulevaisuuttaan  
- jännittävät sosiaalisia tilanteita 

Viikko-ohjelmaan pajalla kuuluu:

-Retket ja vierailut  
-Yhteiskunnallisten teemojen ja elämän ilmiöiden tarkastelua  
-Liikuntaa  
-Yhteisöllistä keskustelua  
-Psykologisia minätehtäviä  
-Taidetta ja kulttuuria  
-Ruuanvalmistusta  
-Yhdessä ruokailu, tavat ym.  
-Hiljentyminen ja rentoutuminen 
-Kädentaitoja 

3.1 Messin paja- ja ohjaustoiminta

Messin paja- ja ohjaustoiminta on 15-25-vuotiai-
den toisen asteen koulupudokkaiden ehkäisevää 
toimintaa ja sitä on toteutettu yhteistyössä Tam-
pereen ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa

Tavoitteet

Kuntouttavan päivätoiminnan keskeisenä ta-
voitteena on luoda nuorille turvallinen yhteisö, 
missä he saavat altistusta heille haastaviin sosi-
aalisiin tilanteisiin ja päivärytmin. Tavoitteena on 
ollut ehkäistä syrjäytymistä, yksinäisyyttä sekä 
opintojen keskeytymistä. Tavoitteena on, että 
nuori saa onnistumisen kokemuksia ja itseluotta-
mus ja –tuntemus kasvavat. Pajalla harjaannute-
taan henkilökohtaisia-, sosiaalisia- sekä opiskelu-
taitoja sekä tuetaan itsenäistymisessä. 
Tavoitteena on myös ollut auttaa nuorta kasva-
maan aktiiviseksi kansalaiseksi ja elinikäiseksi 
oppijaksi

Toiminta

Toiminnassa on järjestetty viikoittaista kuntout-
tavaa ryhmätoimintaa ja yksilöohjausta maanan-
taista torstaihin klo 9-14. Kyseessä ei kuitenkaan 
ole sosiaalihuoltolain mukainen kuntouttava 
työtoiminta. Iltapajaa on pidetty kerran viikossa. 
Yhdessä Messin kohtaamispaikan kanssa on pi-
detty viikoittain liikuntavuoroa ja sählyä. Nuoret 
ovat voineet osallistua myös 1-2 kertaa kuukau-
dessa avantosauna/julkinen saunakäynteihin ja 
keskustelupiiriin. Näihin toimintoihin ovat voineet 
osallistua sekä pajalaiset että entiset pajanuo-
ret. Tampereen yhteiskoulun lukion pienryhmän 
kanssa on tehty myös yhteistyötä syksystä 2019 
alkaen tarjoamalla työntekijäresurssia heidän 
toiminnalleen, jossa on mukana kohderyhmän 
nuoria. Toimintaviikkoja on ollut 42. 
Seurakuntayhtymän kautta toiminnassa on ol-
lut nuorisotyönohjaaja (0,7 htv) Laura Suome-
la sekä ruokahuollosta vastaava (0,5 htv) Maarit 
Leppänen. Tampereen NMKY ry:n työntekijöitä on 
kaksi, ryhmävalmentaja Teemu Kylmäluoma ja 
yksilövalmentaja Sanna Kallioinen.  
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Kohderyhmä

Kohderyhmänä Messin tilalla ovat 13-20-vuo-
tiaat yksinäiset, kiusatut ja erityistä tukea 
tarvitsevat nuoret ja nuoret aikuiset. Nuorella 
voi olla jotakin autismin kirjoon kuuluvaa 
diagnoosia, yksinäisyyttä, vaikeuksia kave-
risuhteissa tai koulunkäynnissä, koulukiu-
saamisesta johtuvia ongelmia tai kotioloissa 
erinäisiä ongelmia. Monilla kohderyhmän 
nuorilla on diagnosoitu myös masennusta ja 
ahdistusta

 
Toiminnassa on ollut keskimäärin 2010 kävijä-
kertaa ja 90 yksittäistä kävijää vuoden aikana. 
Toimintaan osallistujat ovat saaneet lämpimän 
aterian päivittäin

Tulokset ja vaikutukset

Toimintaan osallistuneista 85% kokee yksinäisyy-
den vähentyneen toimintaan osallistumisen myö-
tä ja näistä 94% on kokenut olevansa yksinäinen 

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 syrjäy-
tymisen ennaltaehkäisy. Varhainen puuttuminen 
nuorten yksinäisyyteen sekä tuki ongelmatilan-
teissa auttavat erityistä tukea tarvitsevaa nuorta 
olemaan osana ympäröivää yhteiskuntaa. 
3.  Pienryhmätoiminnan tavoitteena on tarjo-
ta tukea minäkuvan kehittymisessä sekä lisätä 
nuorten ymmärrystä erilaisuuteen liittyen. Tavoi-
te on, että osallistuja saa purettua esimerkiksi 
kiusaamiseen, pelkotiloihin tai arkuuteen liittyviä 
kokemuksiaan. Tämän kautta nuoren itseluotta-
mus lisääntyy.

Toiminta

Toiminnassa on ollut 834 kävijäkertaa ja 59 yksit-
täistä kävijää vuoden 2019 aikana.  
Toiminnan vastaavana ohjaajana on toiminut Essi 
Parkkari. Ohjaajana on toiminut tammikuun lo-
pusta alkaen Mari-Anne Eerikäinen. Lisäksi Janne 
Laine on toiminut oppisopimusopiskelijana/oh-
jaajana toiminnassa

Tulokset ja vaikutukset

Kevään palautekyselyyn vastanneista 100% kertoi 
kokevansa, että heidät on otettu mukaan Messin 
tilan toimintaan ja myös 100% kokee saaneensa 
kavereita Messin tilan toiminnasta. Mukavinta 
Messin tilalla oli 66% mielestä yhteinen pelaami-
nen, lisäksi maininnat saivat myös juttelu ohjaa-
jien kanssa, saan olla oma itseni sekä yhteinen 
oleminen vaihtoehdot.  

Syksyn palautekyselyyn vastanneista 100% 
kokee kuuluvansa yhteisöön ja, että he tule-
vat kuulluksi ja nähdyksi Messin tilan toimin-
nassa. Itseluottamuksen kasvua kokivat 44% 
vastanneista ja 37% kokivat itseluottamuksen 
kasvaneen jonkin verran. Vastanneista 62% 
kertoi heillä olleen ongelmia kotona, koulussa 
tai kaverisuhteissa ja 80% koki saaneensa apua 
ongelmatilanteisiin Messin tilalta. Kiusaamis-
ta vastanneista oli kokenut 75% ja heistä 58% 
koki kiusaamisen kokemuksen helpottaneen 
Messin tilan toimintaan osallistumisen myötä. 
Elämäntaitojen kehitystä oli huomannut 56% 
vuorovaikutustaitojen kohdalla sekä 44% ajan-
käytön kohdalla, johon oli avattu nukkuminen, 
harrastukset, koulu- ja kotityöt. Ruuanlaitossa 
koki kehittyneensä 31% vastanneista. 

ennen Messinpajan aloittamista. Toimintaan 
osallistumisen myötä 73% kokee saaneensa 
kavereita ja 94% kokee kuuluvansa yhteisöön. 
Seurantakyselyyn vastanneista 100% kokee tu-
levansa kuulluksi ja nähdyksi ja 70% on saanut 
tehtyä tulevaisuuden suunnitelmia. 
Toimintaa rahoittaa STEA, AVI ja Tampereen 
kaupunki. 
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3.3 Messin kohtaamispaikka

Autismin kirjoon kuuluvien 18-35-vuotiaiden nuor-
ten aikuisten sosiaalisesti vahvistavaa kohtaamis-
paikkatoimintaa
Tavoitteet

1. Syrjäytymisen ehkäisy, toimintakyvyn, osal-
lisuuden ja yhteisöllisyyden lisääntyminen, yk-
sinäisyyden ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvien 
pelkojen väheneminen, sosiaalisten tilanteiden 
ymmärryksen sekä vuorovaikutustaitojen kehitty-
minen, vahvuuksien esiintuominen sekä itsetun-
non lisääntyminen 
2.  Tavoitteena on vahvistaa fyysistä, psyykkistä 
ja sosiaalista toimintakykyä sekä parantaa ihmis-
ten kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla.  

Toiminnan viikko-ohjelmaan on kuulunut seuraavaa

Ruuanvalmistus; nuoret yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat aterian. Kokonaisuuteen kuuluu kaupassa 
käynti, ruuanvalmistus, yhteisöllinen ruokailu ja jälkien siivoaminen. Ohjaajat tukevat ja auttavat toi-
minnassa. Nuoret oppivat budjetointia, parasta ennen päivistä, hävikkiruuasta, erilaisista ruokavalioista 
sekä saavat tukea erilaisiin syömisen haasteisiin. Toiminta tukee itsenäistyviä nuoria sekä jo itsenäisesti 
asuvia nuoria. 
Liikunta; Messin tilalla on hyödynnetty Namikan salia, missä on pelattu korista, sählyä, lentopalloa, 
sulkapalloa, tanssittu sekä seinäkiipeilty. Monien nuorten kohdalla liikunnassa on esteenä liikuntasa-
lissa koettu kouluaikainen kiusaaminen, johon pyrimme vaikuttamaan luomalla turvallisen ympäristön 
liikkumiselle. Liikuntaa harjoitettiin myös ulkona sekä kuntosalilla. 
Elokuvaillat; nuoria osallistettiin toiminnan suunnitteluun erityisesti elokuvailtojen puitteissa. Nuoret 
ovat voineet olla osana elokuvaporukkaa ja vastuisiin kuului elokuvan valinta, elokuvatilan valmistelu, 
mahdollisten tarjoilujen valmistelu sekä elokuvan jälkeen tilan järjestely. Elokuvista keskusteltiin yhdes-
sä ja tämän teeman kautta nuoret pääsivät kokemaan vahvaa kuuluvuuden tunnetta. 
Pelaaminen; erilaisten kortti- ja lautapelien pelaaminen on ehdottomasti suurimpia keskustelun mah-
dollistajia Messin tilalla. Nuoret opettavat toisilleen pelejä, he löytävät yhteisiä mielenkiinnonkohtia ja 
huomaamattaan osallistuvat keskusteluihin, joihin muuten on vaikea ottaa osaa. Pelaamisen keinoin 
ohjaajat ovat oppineet nuorista ja pystyneet tukemaan nuoria heidän kohtaamissaan haasteissa (esim. 
sosiaaliset taidot). 
Teemat; Messin tilalla toiminnan sisältöön tuodaan erilaisia teemoja, jotka tukevat ja vahvistavat nuor-
ten itseluottamusta, itsenäistymistä ja arjen pyörittämistä. Teemoja on ollut esimerkiksi budjetointi, 
ruuanvalmistus, kodinhoitaminen, koulussa käynti, uni, ravinto ja harrastukset. Yhteinen tekeminen on 
kaiken ydin ja yhteisöllisyys onkin Messin tilalla toteutettavan toiminnan tavoite. Sitä tukee yksilöllisten 
haasteiden kanssa kamppailevan nuoren tukeminen ja auttaminen.

Ryhmät; Messin tilalla on vuoden aikana järjestetty kahta ryhmää, roolipeliryhmä ja vihkoryhmä. 
Roolipeliryhmä on yhteisöllistä tarinan kerrontaa, jonka kautta nuoret pääsevät toteuttamaan itseään 
turvallisesti roolin kautta ja siten saada positiivisia ryhmässä toimimisen kokemuksia. Vihkoryhmässä 
paneuduttiin vihkotyöskentelyn kautta erilaisiin teemoihin, kuten syömiseen, uneen, kodin hoitamiseen, 
mielenterveyteen, koulunkäyntiin sekä muihin ryhmäläisistä nouseviin teemoihin.

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)
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Esimerkki viikko-ohjelmasta

Toiminta

Messin kohtaamispaikassa tuetaan yhteisöllisyyt-
tä, osallisuutta sekä oman itsensä että yhteisön 
kehittymistä. Kohtaamispaikka on nuorten aikuis-
ten olohuone, jonka sisältöön nuoret itse saavat 
vaikuttaa.  Toiminta on päihteetöntä ja maksu-
tonta.
Toiminnassa on ollut keskimäärin 2739 kävijäker-
taa ja 72 yksittäistä kävijää vuoden aikana
Työntekijöitä kohtaamispaikassa on ollut kol-
me, 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 on koostunut STEA:n hanke-
avustuksesta (2018-2020) sekä Tampereen kau-
pungin Nuorisotakuu-avustuksesta. Hankekau-
den aikana kehitetty toiminta on tarkoitus saada 
pysyväisluonteiseksi hankekauden jälkeen.

Tulokset ja vaikutukset

Hanke on käynnistynyt vuonna 2018, joten 
varsinaisesti toiminnan tuloksia ja vaikutuksia 
tullaan mittaamaan vuoden 2019 aikana. Koh-
taamispaikan kävijöiltä on kerätty palautetta 
palautekyselyn avulla. Kyselyä teetettiin niille 
kävijöille, jotka olivat jo käyneet pidemmän 
aikaa kohtaamispaikan toiminnoissa, jotta 
tuloksia ja vaikutuksia pystyttiin mittaamaan. 
Kyselyä alettiin teettämään vuoden 2019 kesäl-
lä. Yhteensä vastaajia oli 26. Heistä suurin osa 
on mukana päivittäisessä toiminnassa ja osa 
päivittäisessä toiminnassa sekä pienryhmissä ja 
osa pelkästään pienryhmissä. 
Kävijöille teetetyn kyselyn mukaan 73% vastaa-
jista on saanut kavereita/ystäviä osallistumalla 
toimintaan ja 85% kokee kuuluneensa yhtei-
söön. Vastaajista 58% kertoo omatoimisuuten-
sa sekä arjenhallinnallisten taitojensa kehit-
tyneen. Itseluottamuksen kokee lisääntyneen 
70% vastaajista ja 62% kokee hyväksyvänsä 
paremmin oman erityisyytensä, esimerkiksi 
masennuksen. Vastaajista 42% kokee tulevai-
suuden näkymiensä ja uskon omaan pärjäämi-
seen parantuneen sekä 54% tietää mitä haluaa 
tehdä tulevaisuudessa. Vastaajista 62% kokee 
saaneensa vertaistukea ja 81% kokee tulleensa 
hyväksytyksi sellaisena kuin on. 

KKlloo  MMaaaannaannttaaii  
  

TTiiiissttaaii  KKeesskkiivviiiikkkkoo  TToorrssttaaii  PPeerrjjaannttaaii  

1100::0000  Aamiainen + 
kuulumiset 
 

Aamiainen + 
kuulumiset 

Aamiainen + 
kuulumiset 

Kuntosali (klo 9:30) 
/Aamiainen + 
kuulumiset 

 

1111::0000  Vapaata toimintaa Kokkikerho  Pienryhmät/ 
Vapaata toimintaa   

Vapaata toimintaa  

1122::0000  Taidetuokio/ 
Bändiryhmä/ 
vapaata toimintaa 

Vapaata toimintaa Pienryhmät/ 
Vapaata toimintaa  

Vapaata toimintaa  

1133::0000  Taidetuokio/ 
Bändiryhmä/ 
vapaata toimintaa 

Vapaata toimintaa Liikuntaa salissa / 
ulkona 
 

Toiveiden-torstai  
(esim. retket) 
 

Sählyä salissa 

1144::0000  Taidetuokio/ 
Kuntosali/ vapaata 
toimintaa 
 

Keskusteluryhmä 
(joka toinen tiistai, 
klo 14:15-15:45) / 
Vapaata toimintaa   

Vapaata toimintaa Vapaata toimintaa  

1155::0000  Päivä päättyy Päivä päättyy 
 

Päivä päättyy  Päivä päättyy  

  Teatteriryhmä 
klo 17:00-19:00 
(suljettu ryhmä) 
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3.4 Osallistumaan-hanke

Osallistumaan-hanke 2018-2020. Hanke toteu-
tetaan STEA:n avustuksella.

Tavoitteet

Tavoitteena on kohderyhmäperheiden voimaan-
nuttaminen sosiaalista osallisuutta lisäämällä. 
Tavoitteena on, että yritykset ja yhteisöt omalla 
tuella mahdollistavat osallistumismahdollisuuk-
sia lapsille ja nuorille.

Toiminta

Hankkeen toimenpiteiden piirissä on vuoden 
2019 loppuun mennessä ollut kaikkiaan 668 
henkilöä, hankkeen kohderyhmään kuuluvia 
lapsia ja perheitä. Suunnitelmassa tavoitellaan 
kokonaisuutena 150 perhettä. Toimenpiteistä 
riippuen (yksilöllinen hakemus, ryhmätoimin-
taan tai yksittäiseen tapahtumaan osallistumi-
nen) tuon tavoitteen voidaan nähdä täyttyneen 
jo vuoden 2019 lopussa.
Perheiden ohjautuminen mukaan toimintaan 
perhetyönverkoston kautta on ollut toimivaa.
Yritysten tuki euromääräisenä vuoden 2019 lo-
pussa, kun kaikki yritysyhteistyön kautta tulleet 
tulot, palvelut ja tuotteet laskettu yhteen, on 10 
000 euroa. Hankesuunnitelmassa ei ole asetettu 
tavoitetta euromäärälle. Koko hankkeen tavoit-
teena on, että 50 yritystä lähtee mukaan yhteis-
kuntavastuun ottajiksi. Yrityksistä on toteutu-
nut 18.

Hankkeessa työskentelee hankekoordinaatto-
ri Anne Auramo ja perhekoordinaattori Heidi 
Kotila.

Tulokset ja vaikutukset

Toiminnan tuloksia ja vaikutuksia on verrattu 
pää- ja osatavoitteisiin.

Päätavoite on perheiden voimaantuminen 
sosiaalisen osallisuuden lisääntymisen avulla. 
Hankkeessa haettu ja tarjottu toiminta palaut-
teiden mukaan edisti sosiaalista osallisuutta.
 
Tavoite: voimaantuminen 
Perheille teetetyn kyselyn mukaan perheet ovat 
kokeneet toiminnan lisäävän perheen hyvinvoin-
tia. Kokemusta auttaa se, että perhe voi itse 
toivoa heille sopivaa toimintaa ja tätä toivetta 
täytetään. Kyselyyn vastaajista 85% kokee, että 
toimintaan osallistuminen on antanut voimava-
roja tulevaisuuteen.

 
Tavoite: jatkuvuus 
Aktiivisuus asuinalueella ei välttämättä ole li-
sääntynyt, jokin mieluisa harrastus on löytynyt ja 
sen jatkuvuus on pyritty turvaamaan. Joka kolmas 
on löytänyt itselleen merkitystä tuottavan yh-
teisön tai ystäväperheen. Palautteiden mukaan 
toimintaan osallistuminen on vahvistanut johon-
kin perheen ulkopuoliseen ryhmään tai yhteisöön 
kuulumisen tunnetta noin 65 %:lla vastaajista.
   
Tavoite: näkyvyys 
Toiminnasta on viestitty sosiaalisessa mediassa, 
perheen tarina on julkaistu Facebook-päivityk-
sessä, hankkeella on kotisivu https://ymcatam-
pere.fi/hankkeet/osallistumaan/, tiedotteita on 
lähetetty mediaan, joista yksi julkaistu paikal-
lisessa lehdessä, yksi Kauppakamarin nettileh-
dessä, yhden yrityksen asiakaslehteen on tehty 
juttu hankkeen talvileiristä sekä koko yhdistyksen 
tarjoamista mahdollisuuksista lapsille ja nuorilla. 
Yritysyhteistyöstä loistava esimerkki on Bisnes & 
Kulttuuriseminaarissa yhdessä käytetty puheen-
vuoro onnistuneesta yhteistyöstä. 

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat taloudellisesti 
huono-osaiset lapsiperheet, jotka ja joiden jäse-
net 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. Toinen koh-
deryhmä on yritykset ja yhteisöt, joille tarjotaan 
mahdollisuutta lähteä mukaan hankkeeseen ja os-
taa/tarjota osallistumismahdollisuuksia perheille.
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3.5 Yökoris-hanke

Yökoris -hanke on saanut STEA:lta (Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskus) kolmen vuoden 
rahoituksen vuosiksi 2019-2021.

Tavoitteet

YMCA Tampere järjestää Yökoris-toimintaa ma-
talalla kynnyksellä iästä ja sukupuolesta riippu-
matta. Toiminnan keskeisenä ideana on luoda 
monikulttuuriselle nuorisolle yhteisö, jolla on 
mielekästä toimintaa ja johon jokainen voi tuntea 
kuuluvansa. Aktiviteetit rakennetaan liikunnan 
ja musiikin ympärille. Toiminta myös työllistää 
nuoria. Toiminnan toinen aspekti on mahdollisuus 
tarjota myös syvempää tukea sitä tarvitseville 
joko Yökoriksen omien verkostojen tai YMCA Tam-
pereen eri palveluiden ja yhteistyötahojen kautta. 

Toiminta

Yökoriksessa työskentelee kokopäiväinen han-
kekoordinaattori Kristian Ketola, jonka lisäksi 
kaksi puolipäiväistä ohjaajaa, Serge Tcheuffa 
ja Joakim Gassama sekä tuntipalkkaisia apuoh-
jaajia. Järjestämme liikunnallisia tapahtumia 
ympäri Tamperetta, joihin nuorten on mah-
dollisuus tulla mukaan pelailemaan tai ihan 
vaan hengailemaan kavereiden kanssa. Kesällä 
pyrimme olemaan säiden salliessa mahdollisim-
man paljon ulkona ja muina aikoina käytämme 
sisäliikuntatiloja. Suosituin lajimme on koripallo, 
jota on myös viikko-ohjelmassa määrällisesti 
eniten. Lisäksi järjestämme jalkapalloa, futsalia, 
lentopalloa ja spikeballia. Vuonna 2019 toteu-
timme 145 tapahtumaa ja näissä kävijäkertoja 
oli yhteensä noin 3100.

Tulokset ja vaikutukset

Yökoris-toiminnan tuloksia ja vaikutuksia seura-
taan tällä hetkellä kahdella eri mittarilla. Kuinka 
paljon tapahtumissamme käy ihmisiä ja kuinka 
paljon meidän julkaisumme saavat näkyvyyttä 
sosiaalisessa mediassa. Kesällä 2020 hankkees-
samme toteutetaan YAMK-opinnäytetyöhön 
liittyvä tutkimus, jossa tarkastellaan konkreetti-
sesti kävijöittemme tuntemuksia toiminnasta ja 
sen vaikutuksista heidän elämäänsä. 

Kohderyhmä

Yökoriksen kohderyhmänä ovat noin 13-29-vuotiaat 
nuoret ja nuoret aikuiset. Kävijöistämme noin 50% 
on maahanmuuttajataustaisia. Toimintamme on 
kävijöille maksutonta, emme kerää yhteystietoja 
ja toimintaan ei tarvitse millään tavalla sitoutua. 
Tämän takia kävijöiden iän määritys voi olla joissain 
tapauksissa hankalaa. 

Kävijäkerrat 2019

<13v P 13-18v T 13-18v Miehet Naiset
363 926 101 1583 140

3.6 Liikuntaa Kotouttavasti -hanke

Liikuntaa Kotouttavasti -hankkeen toimintaa 
toteutettiin yhteistyössä Tampereen kaupun-
gin liikuntapalveluiden ja muiden Tampereella 
toimivien yhdistysten kanssa. Hanke käyttää 
liikuntaa työvälineenä tukemaan maahanmuut-
tajien kotoutumista, osallisuutta ja sosiaalisten 
suhteiden kehittymistä.

Tavoitteet

Vuonna 2019 tavoitteena oli tuoda liikuntamah-
dollisuuksia erityisesti maahanmuuttajatyttöjen 
ja -naisten elämään, joilla liikkuminen on yleises-
ti hyvin vähäistä. Viikoittain kokoontuvissa ryh-

missä painotettiin liikunnan lisäksi myös muita 
hyvinvointiin liittyviä asioita kuten ravintoa. 
Kaiken toiminnan tavoitteena oli liikunnan lo-
massa myös opettaa suomen kieltä ja kulttuu-
ria, sekä luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Toiminta

Vuonna 2019 Liikuntaa kotouttavasti -hanke 
järjesti mm. viikoittaisia liikuntaryhmiä, retkiä, 
kesäleirejä, naisten uimakoulua, iltapäivätoi-
mintaa, opetti maahanmuuttajaluokille 
liikuntatunteja ja oli aktiivisesti mukana useis-
sa yhteistyökumppaneiden tapahtumissa. 
Hankkeessa työskenteli täysipäiväisenä han-
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kekoordinaattori Inka Pakkanen maaliskuusta 
2019 alkaen, sekä ohjaajana jatkoi jo vuonna 2018 
aloittanut Negin Hassanpour. Negin ohjasi pää-
sääntöisesti Tampereen vastaanottokeskuksella 
järjestettyjä ryhmiä ja oli mukana kesäleireillä. 
Hänelle kertyi noin 10-20 tuntia kuukausittain.
Hanke järjesti 219 tapahtumaa vuoden 2019 aika-
na. Toiminnassa on ollut 2721 kävijäkertaa, joista 
naisten osuus 1247, miesten osuus 798 ja lasten 
osuus 676.

Tulokset ja vaikutukset

Liikuntaa kotouttavasti -hanke yhdessä Tampe-
reen kaupungin liikuntapalveluiden kanssa mah-
dollisti ainoana Tampereella vain naisille ja tytöil-
le suunnatun maksuttoman viikko-ohjelman, joka 
sisälsi ohjattua kuntosalitreeniä ja tanssia. Syk-
syn 2019 aikana järjestettiin myös paljon toivottu 
naisten uimakoulu. Ryhmissä oli aina huomioitu 
kohderyhmän erityistarpeet ja paikalla oli tehtä-
vään koulutettu ohjaaja. 
Hanke mahdollisti osallistujille viikoittaisten ryh-
mien lisäksi myös muun muassa kesäleirejä, ret-
kiä ja paljon muuta aktiviteettia ympäri vuoden. 
Osallistujamäärien kasvu, sitoutuminen ja positii-
viset palautteet sekä kiitokset kertovat toiminnan 
merkityksellisyydestä osallistujien elämään.

3.7 Perheiden mukana -hanke 

Perheiden mukana -hanke on Tampereella ja ym-
päryskunnissa asuville perheille suunnattu hanke, 
joka pyrkii parantamaan heikommassa asemassa 
olevien perheiden sisäistä koheesiota ja osalli-
suutta yhteiskunnassa avoimen korttelitoimin-
nan, leiri- ja retkitoiminnan sekä kotitalousneu-
vonnan keinoin. Hanke toteutetaan yhteistyössä 
Pirkanmaan Marttojen kanssa. 

Tavoitteet 

Tavoitteena on parantaa perheiden asemaa ja 
olotilaa omassa asuinyhteisössään sekä vaikuttaa 
vanhempien ja lasten välisen vuorovaikutuksen 
kehittymiseen positiivisesti. Alueelliset kortteli-
kerhot on luotu nimenomaan tähän tarpeeseen. 
Tavoitteena on ehkäistä ylisukupolvista syrjäyty-
mistä, vähentää asuinympäristössä olevia perhei-
den välisiä konflikteja, sekä lisätä yhteisymmär-
rystä lasten, nuorten ja aikuisten välillä. Lisäksi 
tavoitteena on, että perheet saisivat lisää työka-
luja arjen haasteisiin. 

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmää ovat perheet, joilla on 
muun muassa:
- Haasteita arjen taidoissa  
- Haasteita jaksamisessa  
- Taloudellinen tilanne on tiukahko, ei varaa 
osallistua maksullisiin toimintoihin 
- Kokevat, etteivät oikein kuulu mihinkään 
yhteisöön  
- Haasteita ympäröivän yhteisönsä (esim. talo-
yhtiön muut asukkaat) kanssa  
- Tarvitsevat tukea kulttuurisessa ymmärrykses-
sä  
- Ovat tavallisia, mutta haluavat saada lisää 
työkaluja arkeen 

Kohderyhmä

Vuonna 2019 hankkeen pääpaino oli maahan-
muuttajanaisten, -lasten ja -perheiden liikutta-
misessa. Erityisesti maahanmuuttajataustais-
ten naisten ja tyttöjen liikkumisessa on paljon 
esteitä, mitkä tulee huomioida osallistumisen 
mahdollistamiseksi. Hanke tavoitti naisia ja 
tyttöjä heille erityisesti järjestetyissä matalan 
kynnyksen liikuntaryhmissä. Toimintaa suun-
nattiin suoraan myös Tampereen vastaanotto-
keskuksen perheille niin vastaanottokeskuksessa 
kuin lähiympäristössäkin

Kävijäkerrat

. 

Naiset Miehet Lapset 

1247 798 676 
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Toiminta 

Toiminta koostuu korttelikerhoista, joita pidetään 
kerran viikossa Annalassa, Kalevassa sekä Neka-
lassa paikallisten taloyhtiöiden kerhohuoneilla. 
Tavoite on saada näillä alueilla asuvat ihmiset 
kokoontumaan yhteen matalalla kynnyksellä 
ja tarjota heille erilaisten aktiviteettien kautta 
otollisempi maaperä vuorovaikutukseen toistensa 
kanssa. Alueet, joilla toimintaa toteutetaan, on 
valittu mukaan yhteistyökumppaneiden palaut-
teiden perusteella. Annalan toiminnan osalta 
aloite tuli VTS-kodeilta, Kalevan osalta pyyntö tuli 
kaupungin sosiaalipalveluilta, kuten Nekalankin 
osalta. Nekalan osalta huomioitavaa on se, että 
pyyntö toiminnan järjestämisestä oli tullut sosi-
aalipalveluille alueen asukkailta itseltään, ja sosi-
aalipalvelut puolestaan välittivät pyynnön hank-
keelle. Toiminta tapahtuu kaikissa toimipisteissä 
ilta-aikaan klo 17-19. Toiminta koostuu koti-
talousneuvonnasta (Martat), harrastusneuvon-
nasta, kädentaidoista, kulttuurineuvonnasta, 
elämyspedagogisista retkistä sekä keskustelusta 
pinnalla olevista mieltä painavista asioista. Ylei-
simpiä teemoja keskusteluissa ovat lasten kou-
lunkäynti, oma jaksaminen, kulttuurien kohtaa-
minen sekä lasten pelaaminen ja harrastukset. 

Leiri- ja retkitoiminta painottuu koulujen loma-
aikoihin ja viikonloppuihin. Retket voivat suun-
tautua erilaisiin perheille mielekkäisiin kohtei-
siin, joista voi saada mieleenpainuvia ja perheen 
sisäistä vuorovaikutusta parantavia kokemuksia. 
Isompia retkiä toteutetaan n. kerran kuukaudes-
sa ja pienempiä lähiretkiä n. parin viikon välein. 
Retket ovat suuntautuneet esimerkiksi kansal-
lispuistoihin, huvi- ja eläinpuistoihin, yrityksiin 
sekä viranomaisten toimipisteisiin (esim. palo-
asemalle). Retkitoiminnalla on perheen sisäisen 
vuorovaikutuksen parantamisen lisäksi tavoit-
teena jakaa perheille tietoa siitä asiasta, jonne 
reki tehdään. Esimerkiksi ulkoilmakohteissa tämä 
tavoite on matalan kynnyksen ulkoilmaharrastus-
ten esittely, roskaton ulkoilu sekä kansalaistaidot. 
Retkitoiminnassa iso yhteistyökumppani on ollut 
Tampereen kaupungin liikuntapalvelut, jonka 
kanssa olemme järjestäneet isoja retkipäiviä Tam-
pereen alueella ja lisäksi olemme saaneet heiltä 
merkittävästi asiakasohjauksia. Lisäksi hank-
keessa tehdään yhteistyötä Ensi- ja turvakotien, 
Lastenklinikan tuki ry:n sekä Tampereen ME-talon 

kanssa tarjoamalla asiantuntemusta esimer-
kiksi kotitalousneuvonnassa, lasten ja nuorten 
digitaalisuudessa sekä harrastusneuvonnassa. 
Lisäksi hanke tekee asiakasohjauksen puitteissa 
yhteistyötä kaupungin sosiaalipalveluiden kanssa. 
Hankkeen leireillä tavoitteet ovat saman suuntai-
set kuin retkitoiminnassa, mutta leiriolosuhteissa 
tavoiteltuihin asioihin pystytään pureutumaan 
huomattavasti tiiviimmin. Leiritoiminta toteute-
taan yhteistyössä isä-lapsi-toiminnan kanssa. 

Hankkeessa on yksi työntekijä YMCA Tampereella, 
Sami Husari, ja yksi Pirkanmaan Martoilla. Tässä 
onkäistelty pääasiassa YMCA Tampereen osuutta 
hankkeesta. Hanketta rahoittaa STEA.

Tulokset ja vaikutukset 

Palautekyselyissä jokainen vastannut on ollut 
tyytyväinen toimintaan ja tukeen, mitä on saa-
nut hankkeen puitteissa. Korttelikerhotoiminta 
koetaan palautteiden perusteella mielekkääksi ja 
monipuoliseksi. Erityisesti kotitalousneuvonnan 
osalta on noussut palautteissa uusien asioiden 
oppiminen. Lisäksi erityisesti Nekalan kohteessa 
asumisviihtyvyyden on koettu parantuneen toi-
minnan myötä. Retkitoiminnan palautteissa nou-
see usein esiin se, että taloudellisen tilanteen ta-
kia retki ei olisi onnistunut perheeltä omin voimin 
ja retket ovat olleet usealle loman ainoa ”loma-
matka”. Yksi toistuva teema on varattomuudesta 
johtuva autottomuus. Leiri- ja retkitoimintaa yli 
80% vastanneista pitää toimintaa erittäin hyö-
dyllisenä ja kokee, että se auttaa jaksamaan arjen 
haasteissa. Retkitoiminnassa perheet kokevat 
palautteiden perusteella tärkeimpänä yhteiset 
kokemukset vanhempien ja lasten välillä. Sen 
jälkeen kiitosta saavat konkreettiset vinkit mata-
lan kynnyksen harrastuksista sekä retkipaikoista. 
Samaten leiritoiminta koetaan aikuisen ja lapsen 
välejä lähentäväksi. Erityisesti kiitosta ovat saa-
neet yhteinen leirillä vietetty aika, retket leiriltä 
eri kohteisiin sekä perinteisten leiritaitojen, kuten 
grillauksen ja onkimisen opettaminen lapsille ja 
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vanhemmille
Isä-lapsi-toiminta

Tavoite

Isä-lapsi-toiminnan tavoitteena on vahvistaa 
isien vanhemmuutta sekä isän ja lapsen vuoro-
vaikutusta. Tavoitteena on myös lisätä isän kykyä 
huomata ja huomioida lapsensa ja tukea hänen 
kasvuaan.  

Toiminta 

Isä-lapsi-toimintaa on järjestetty leirien, päiväret-
kien ja teemailtojen merkeissä. Leiri Viherissä jär-
jestettiin 24.-26.6.2019 ja retket Palomuseoon, 
Helvetinjärvelle ja Megazoneen 8.6., 18.6. ja 
14.12.2019. Lisäksi Ensi- ja turvakotien perhe-
tupien kanssa pidettiin yhteensä kuusi isä-lap-
si-teemailtaa, joissa on muun muassa retkeilty 
lähimaastossa, harjoitettu kädentaitoja ja tutus-

3.8 Digitaalinen nuorisotyö

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille turvalli-
nen 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 ennaltaeh-
käisy. Toiminnan tavoitteena on lisäksi, että nuo-
ri kokee itsensä osaksi yhteisöä, löytää kavereita 
ja saa halutessaan keskusteluapua sekä tukea 
pelaamiseen liittyvissä mahdollisissa ongelmis-
sa. Toiminnan kautta pyrimme myös mahdol-
listamaan sen, että digitaalinen pelaaminen on 
hyväksyttävä harrastus.

Toiminta

Kohderyhmälle on järjestetty yhteisiä peli-iltoja, 
ohjausta ja keskustelua. Tämän lisäksi on jär-
jestetty Tampereen tamppaus -nimisiä Lan-ta-
pahtumia kaksi kertaa, joihin on osallistunut 
noin 150-300 nuorta/kävijää per tapahtuma. 
Toimintaan on osallistunut viikoittain noin 30 
nuorta. Toimintaan osallistuneista poikia on 
ollut noin 100 ja tyttöjä 5. He ovat olleet iältään 
13-25-vuotiaita. Kävijäkertoja kuukaudessa on 
ollut noin 220. Toimintaa on järjestetty viikon 
jokaisena päivänä myös viikonloppuisin. Perjan-
tait ovat olleet liikuntapäiviä. Lisäksi toimintaa 

tuttu digitekniikkaan.  
Viherin leirille osallistui 7 isää ja 15 lasta. Mega-
zonen, ja Helvetinjärven retkille osallistui 7 isää 
ja 20 lasta. Paloaseman retkelle sai osallistua 
myös äidit ja aikuisia oli retkellä yhteensä 9 ja 
lapsia 12. Teemailtoihin on osallistunut yhteen-
sä 20 isää ja lapsia 30. 
Isä-lapsi-toimintaa on toteutettu yhteistyös-
sä Perheiden mukana -hankkeen kanssa ja 
koordinaattorina on toiminut Sami Husari. 

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat ne nuoret, 
jotka jo pelaavat digitaalisia pelejä kotonaan 
ja ovat vaarassa syrjäytyä tämän vuoksi. 
Pelaaminen itsessään ei ole se syy, miksi nuori 
syrjäytyy, vaan että koska nuorella saat-
taa olla jonkin muun kaltaisia pulmia, mikä 
rajoittaa sosiaalista kanssakäymistä muiden 
kanssa, niin hän löytää mielekkään tekemisen 
pelaamisesta. Samoin se, että pelaamista 
harrastavat nuoret voivat löytää yhteisön, 
minkä kanssa jaetaan sama intressi. Nuoret 
ovat iältään 13-29-vuotiaita.

on laajennettu leiritoimintaan sekä ulkopuolisiin 
tapahtumiin.

Tampereen NMKY ry:n/YMCA Tampereen järjes-
tämä Tampereen Tamppaus niminen Lan -ta-
pahtuma on muodostunut jo perinteeksi pelipii-
reissä ja saa jatkumoa joka vuosi. 

VR-laseja (Virtual reality) on käytetty nuorten 
ohjaamisen liittyvissä tilanteissa. Kohderyh-
mään kuuluvista nuorista noin 80 on päässyt 
toiminnassa hyödyntämään laseja. Lisäksi on 
osallistuttu tapahtumiin, joissa nuoret ovat 
päässeet kokeilemaan laseja. Tapahtumissa 
nuorten osallistujien osuus on ollut noin 250.
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Tampereen NMKY:llä on toimintaan tarvitta-
vat tietokoneet ja muut pelimaailmaan liittyvät 
tarvikkeet, nettiyhteydet, VR-lasit, 360-kamera. 
Toiminnassa työskentelee hankekoordinaattori 
Jesse Halme sekä tuntiohjaajia.
Toiminnan rahoitus on koostunut AVI:n avus-
tuksesta, osallistumismaksuista sekä nuorisota-
kuuavustuksesta, jonka on myöntänyt Tampereen 
kaupunki.

Tulokset ja vaikutukset

Toiminnan kautta nuoret ovat saaneet vertai-
siaan kavereita, säännöllistä harrastustoimintaa, 
päässet tutustumaan paikallisiin toimijoihin 

pelialalla sekä saaneet yhteisön, jossa toimia. 
Toiminnassa on järjestetty liikuntaa kerran viikos-
sa, jonka kautta nuoret ovat päässeet liikkumaan 
pelaamisen lisäksi. Tällä on pyritty tukemaan 
nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. 
Ohjatun toiminnan kautta nuorten pelaaminen 
on hallitumpaa kuin kotioloissa. Hankkeen kautta 
kehitetään digitaalista nuorisotyötä osaksi YMCA 
Tampereen/ Tampereen NMKY:n toimintaa.

Nuoret ovat ohjautuneet toimintaan sosiaalisen 
median, koulujen, kauppakeskusten (Ideapark 
Lempäälä ja Ratina) sekä tapahtumien kautta.

Yhteistyötä on tehty Varalan urheiluopiston, Ahl-
manin ja Tampereen nuorisopalveluiden kanssa.

3.9 Aamu- ja iltapäivätoiminta

Tampereen NMKY on järjestänyt koululaisten 
aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa Olkahisen ja 
Talvitien kouluilla 1.-2.-luokkalaisille lapsille. Ker-
hotoimintaa on järjestetty arkisin klo   
8.00-10.00 ja klo 12.00-17.00 välisinä aikoina 
koulujen työ- ja loma-aikojen mukaan. Olkahisen 
kerhossa on ollut keväällä 45 lasta ja syksyl-
lä 67 lasta. Talvitiellä 70 lasta keväällä ja 42 las-
ta syksyllä. 

Olkahisen vastuuohjaajana kevääseen 
2019 on toiminut Katja Salonen. Syksyllä 
vastuuohjaajana aloitti Miia Saarimaa. Tunti-
ohjaajina ovat toimineet Suvi Pihlainen, Viivi Nie-
menmaa ja Jarkko Mäki.

Talvitien vastuuohjaajina ovat toimineet keväällä 
2019 Minna Talvitie ja Eveliina Johansson. Tun-
tiohjaajina ovat toimineet Ranin Al-Auda, Hel-
mi Teivaala, Mikael Haavisto ja Laura 
Ahlstedt. Syksyllä 2019 vastuuohjaajana Minna 
Talvitie, kuukausityöntekijä Ranin Al-Auda ja tun-
tiohjaajana Hanna Kiljunen.
Sijaisia toiminnassa on käytetty tarpeen vaaties-
sa.  

Syksyllä 2019 Katja Kurki (ent. Salonen) aloitti 
johtavana kerhotoiminnan koordinaattorina. 

Toimintaa ohjaa Tampereen kaupungin koululais-
ten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunni-
telma ja joka päivälle on suunnitelman mukainen 
ohjelma. Toiminta sisältää ohjattua ja vapaamuo-
toista leikkiä, askartelua ja liikuntaa sekä sisällä 
että ulkona. Päivän aikana lapset saavat välipa-
lan. Toiminnan rahoitus on koostunut asiakas-
maksuista, Tampereen kaupungin avustuksesta 
sekä kompensaatioista.

3.10 Kesän päiväleirit

Kesäkuussa järjestettiin päiväleiritoimintaa Olka-
hisissa ja Talvitiellä. Toimintaa järjestettiin arkisin 
klo 9-16 välillä ja se sisälsi paljon retkiä eri koh-
teisiin, kuten esimerkiksi minigolfiin, poliisimu-
seoon, HopLoppiin, Kiipeilypuistoon ja liikenne-
puistoon. 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 osallistumis-
maksuista sekä AVI:n avustuksesta. 



16

Kaikkien leirien leirihintoihin sisältyi bussikulje-
tus Tampereelta leirikeskukseen ja takaisin, viisi 
ruokailua, majoitus, ohjelma, tarvikkeet ja muut 
välineet.

Kesällä 3.6.-28.6. välisenä aikana toteutettiin 
kaksi lasten leiriä 7 – 12 -vuotiaille, yksi teini-
poikaleiri 13 – 16 -vuotiaille, kaksi kansainvälistä 
leiriä naisille ja lapsille sekä isä-lapsi -leiri. Messin 
Tila -toiminta järjesti oman leirin yhdessä kävijä-
nuortensa kanssa. Leireille kesän aikana osallistui 
yhteensä n. 150 osallistujaa.

OSALLISTUMAAN-hanke, Liikuntaa kotouttavasti 
-hanke sekä Isä-lapsi -toiminta tukivat taloudelli-
sesti heikommassa asemassa olevien lapsiperhei-
den osallistumista leiritoimintaan. Tuetusti leirille 
osallistui n. 100 leiriläistä.

Leiripalautetta kerättiin aina ennen leirin päätty-
mistä erilaisin työtavoin osallistujilta sekä kaikille 
lasten ja nuorten leireille osallistuneiden leiriläis-
ten vanhemmille lähetettiin sähköinen kysely-
lomake, johon he vastasivat yhdessä leiriläisen 
kanssa. Leiripalaute oli positiivista. Sähköiseen 
kyselyyn vastanneista 100% olivat joko täysin 
saamaa mieltä tai melkein samaa mieltä, että 
leiriläinen viihtyi leirillä, leirillä oli kavereita ja tu-
tustui uusiin kavereihin, leirillä oli vähintään yksi 
kiva ohjaaja ja että leiriläinen koki saaneensa tar-
vittaessa tukea ja apua. Sekä leirin jälkeen, että 
sähköisellä lomakkeella kerätty palauta leireillä 
järjestettävästä ohjelmasta sai erityisen positii-
vista palautetta ja leiriläiset kokivat, että heillä oli 
ollut mahdollisuus vaikuttaa siihen. Huoltajista 
100% kokivat, että leirille ilmoittautuminen oli 
helppoa ja että yhteydenpito sekä tiedotus kodin 
ja leirinjärjestäjän kanssa sujuivat hyvin. Heidän 
käsityksensä mukaan myös henkilökunta oli am-
mattitaitoista ja soveltuivat tehtäviinsä hyvin.

3.11 Paikka auki -avustusohjelma

STEA:n Paikka Auki -avustuksella on ollut pal-
kattuna kolme työntekijää. Vahtimestari Marko 
Haavisto, Nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi oppiso-
pimuksella opiskeleva Janne Laine ja Nuoriso- ja 
vapaa-ajanohjaajaksi oppisopimuksella opiske-
leva Janne Fiseha. Oppisopimusopiskelijat ovat 
olleet Messin tilan ja Messin kohtaamispaikan 
resursseissa.

Yhteistyö

Yritysyhteistyötä on tehty Liikuntakeskus 
Elixian kanssa, joka on tarjonnut maksuttomat 
kuntosalikäynnit kohderyhmän nuorille. 
Yhteistyötä tehdään myös tiiviisti Tampereen 
eri toimijoiden kanssa ja yhteistyöverkosto on 
laaja. Yhteistyö keskittyy kohderyhmän paris-
sa toimivien kanssa tehtävään asiakasohjauk-
seen ja ohjausryhmätyöskentelyyn sekä kohde-
ryhmän päivittäiseen asioidenhoitoon liittyvään 
työhön. 
Opiskelijaharjoittelijoita on ollut vuoden aikana 
eri toiminnoissa useita ja yhteistyötä tehdään 
tämän kautta ammattikorkeakoulujen sekä toisen 
asteen oppilaitosten kanssa. 

3.12 Leiritoiminta

YMCA Tampere on järjestänyt leiritoimintaa Vi-
herin leirikeskuksessa kesällä 2019. Korpilahdella 
Päijänteen rannalla sijaitseva leirikeskus vuok-
rattiin Jyväskylän NMKY:ltä. Paikka tarjosi hyvät 
puitteet leirien pitoon monentyyppisille ryhmille. 
Leirillä on yhteismajoitustilat kolmessa eri raken-
nuksessa. Leirikeskuksen rannassa on grillipaikka, 
rantasauna sekä mahdollisuus uimiseen ja kalas-
tamiseen. Leiripaikan wc:t ovat kuivakäymälöitä 
ja vesi tulee kaivosta, jonka vesi on hyvälaatuista 
juomavettä.

Henkilökunta koostui YMCA Tampereen työnte-
kijöistä, joilla oli aikaisempaa kokemusta leireillä 
toimimisesta erilaisten ihmisten kanssa. Leireille 
ruoka (lounas ja päivällinen) tilattiin paikallisesta 
lounasravintolasta ja sen tarjoilusta vastasi erilli-
nen leirin keittiöhenkilökunta, joka myös vastasi 
aamu-, ilta- ja välipalojen valmistuksesta. Kan-
sainvälisillä naisten ja lasten leirillä osallistujat 
toteuttivat yhden ruokailun kummallakin leirillä 
itse valmistamalla yhdessä valitsemansa kulttuu-
rin perinneruokaa.
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4 Musiikki

4.1 Pirkanmaan musiikkiopisto

Opetustoiminta

Tampereen Suzukikoulu liittyi Pirkanmaan mu-
siikkiopistoon 1.1.2019, jolloin aloitettiin samal-
la myös yleisen oppimäärän opetus. Avoin linja 
liitettiin osaksi yleistä oppimäärää 1.8.2019. 
Keväällä 2019 jaettiin yhteensä 63 (42 vuonna 
2018) perustason päättötodistusta tai perusopin-
tojen todistusta ja 14 (13) musiikkiopistotason 
päättötodistusta. Syksyllä 2019 otettiin käyttöön 
myös yleisen oppimäärän uusi opetussuunnitel-
ma. Laajassa oppimäärässä opetusta annettiin 
perusopinnoissa (entinen perustaso) ja syven-
tävissä opinnoissa (entinen opistotaso). Lisäksi 
opetusta järjestettiin musiikkileikkikoulussa ja 
valmennusopetuksessa. Opistossa toimi yhdek-
sän jousiorkesteria, kahdeksan puhallinorkesteria, 
kaksi big bandia, kaksi kuoroa ja 24 bändikokoon-
panoa. Lisäksi vuoden aikana toimi periodisinfo-
niaorkesteri, kaksi kitaraorkesteria sekä joitakin 
kamarimusiikkikokoonpanoja. Maaliskuun ta-
pahtumaviikoilla järjestettiin poikkeuksellista 
opetusta, kuten workshoppeja ja klinikoita sekä 
jalkautumisesiintymisiä. Osa orkestereista ja kuo-
rot pitivät myös viikonloppuleirejä. 

Henkilöstö ja hallinto

Henkilökunnasta toimenhaltijoita oli vuoden 
lopussa 48 (49) ja tuntiopettajia 39 (43). 
Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön lukeutuivat 
rehtori, apulaisrehtori, toimistopäällikkö, opinto-
sihteeri, palvelusihteeri, muskarikoordinaattori, 
osa-aikainen yleisen oppimäärän koordinaattori, 
vahtimestari ja osa-aikainen vahtimestari.
Musiikkiopiston johtokunta piti vuoden aikana 
7 kokousta (7 vuonna 2018). Johtokuntaan kuu-
luivat Tapani Virkki (pj), Kimmo Kuusi (vpj), Kai 
Hintsanen, Päivi Pyymäki, 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-
rinä toimi rehtori Jouni Auramo ja kokouksissa 
olivat läsnä myös toimistopäällikkö Maarit Sieri-
mo ja yhdistyksen toiminnanjohtaja Timo Sinervo. 
Musiikkiopiston henkilökunnan työkokouksia ja 
yt-ryhmän tapaamisia järjestettiin toimintakau-
den aikana kuukausittain. Lisäksi erillisiä palave-
reita oli pedagogisella johtoryhmällä, OPS-tiimillä, 
PMO50-työryhmällä sekä kollegiokohtaisesti.

Tapahtumat, konsertit, yhteistyötahot

Vuosi 2019 oli opiston 49. toimintavuosi. Opisto 
järjesti tai oli mukana 318 konsertissa tai muussa 
tapahtumassa. Lisäksi opiston kautta tilattiin 
vuoden aikana useita tilausesiintymisiä. Vakiintu-
neita yhteistyötahoja olivat toimintapaikkakun-
tien lisäksi mm. Tampere-talo, Kangasala-talo 
sekä Tampereen ja Ylöjärven seurakunnat. Opisto 
osallistui merkittävällä osuudella Ylöjärven kau-
pungin 150-vuotisjuhlallisuuksiin. Tampereen 
taiteen perusopetusoppilaitosten kanssa toteu-
tettiin yhteinen monitaiteellinen ”Pallo hallussa” 
–esitys maaliskuussa. 

Toimipisteet/tilat

Tampereella toimittiin päätoimipisteen kahdessa 
rakennuksessa (Eteläpuisto ja Kurila) ja Tampe-
reen yhteiskoulun lukion Tyllin tilossa. Pääosa 
Kangasalan opetuksesta järjestettiin Suoraman 
koululla, Ylöjärvellä Yhtenäiskoululla sekä Hä-
meenkyrössä Monitoimikeskus Sillassa. Lisäksi 
muskariryhmiä toimi useissa päiväkodeissa ja 
Ylöjärvellä aloitettiin piano-opetus Siivikkalassa. 
Rehtori osallistui Tampereen esittävien taiteiden 
oppilaitosten yhteisen tilakampustyöryhmän 
suunnittelutyöhön.

Talous ja opetustunnit

Opetustuntien kokonaismäärä vuonna 2019 oli 
yhteensä noin 46.500 (46.692 vuonna 2018), 
joista valtionosuuden piirissä 36.474 (36.336). 
Kokonaistuntimäärästä oli musiikkileikkikouluo-
petusta 2.826 (2.928) tuntia ja yleistä oppimäärää 
/ avointa opetusta 5.706 tuntia. Vuoden 2019 ti-
linpäätöksen loppusumma on noin 3,7 milj. euroa 
ja se on noin 22.000 euroa tappiollinen.

Hankkeet

Opetushallituksen avustuksen turvin toteutet-
tiin Huilutapahtumaan liittyen toinen viikon-
loppukurssi sekä Alttoviulutapahtuma. Uusi 
OPH-avustus kohdennettiin PMO50-tapahtuman 
suunnitteluun, mm. talon omien säveltäjien tila-
usteoksiin. Juhlavuoden suunnittelutyö aloitettiin 
alkusyksystä.

Kansainvälisyys

Viron puhallinorkestereiden kapellimestarien 
orkesteri vieraili opistolla lokakuussa. Opiston 
Sinfoniajouset –orkesteri teki konserttimatkan 
Tallinnaan marraskuussa
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4.2 Kotkien puhallinorkesteri

Yleistä

Vuosi 2019 oli orkesterin 92. toimintavuosi. 
Puhallinorkesteri on edelleen johdonmukaisesti 
pitänyt yllä soittotasoaan. Soittotoimintaa to-
teutettiin tavalliseen tapaan monen tyyppisissä 
tilaisuuksissa.
Orkesterin toiminta maanpuolustusorkesterina 
nimellä MPK Hämeen soittokunta (MPK HSK) 
jatkui menestyksekkäästi. MPK-keikkoja toimin-
tavuonna oli kaikkiaan 15 kpl.
Orkesteri toteutti 8 kertaa Tampere-talossa Tee-
tanssit, jotka osoittautuivat suosituiksi yleisön 
keskuudessa, minkä vuoksi toiminta jatkuu vielä 
seuraavallekin vuodelle.
Orkesteriin kuului 51 soittajaa.
Toimintavuoden päätapahtuma oli Vappu-kon-
sertti, jonka teemana oli “Muuttuva Tampere 
musiikilla höystettynä”.

Harjoitukset

Vakituiset harjoitukset pidettiin maanantaisin 
paitsi kesälomakaudella. 

Keikkasoitot

Keikkasoittotoiminta muodostaa merkittävän 
osan orkesterin toiminnasta ja sitä toteutettiin 
eri kokoonpanoilla ja moninaisissa tilaisuuksissa. 
Vakiintuneet soittotilaisuudet ja tilaajat muodos-
tavat soittotoiminnan perusrungon ja mahdollis-
tavat rahallisesti orkesterin perustoiminnan.
Vuoden aikana oli yhteensä 35 soittotilaisuutta, 
joista 3 maksutonta

Muu toiminta ja tiedottaminen

Orkesterin keikkatiedotus ja -ilmoittautuminen 
hoidettiin Google-sivuston jaetulla keikkakalente-
rilla. 
Orkesteri käyttää internet-sivustoja Tampereen 

NMKY:n alasivuina, mutta orkesterilla on oma 
domain-tunnus. Ajankohtaista ulkoista tiedotus-
ta on hoidettu Facebook-sivujen kautta. Orkeste-
rilla ja soitinryhmillä on WhatsApp ryhmiä, joiden 
kautta voidaan hoitaa nopeaa viestitystä.
Orkesterin avainhenkilöillä on käyttäjätilit YM-
CA:n Microsoft O365 käyttöympäristöön, missä 
ylläpidetään orkesterin nuottitiedostoja ja ku-
va-arkistoa.
Orkesterin omaisuuden arkistointia ja järjesteste-
lyä jatkettiin toimintavuonna, mm. historialliset 
nuottikansiot rekisteröitiin tietokantaan.
Orkesterin loppiaisjuhla pidettiin jälleen PMO:lla 
missä esiintyi omia solisteja ja kokoonpanoja.

Hallinto

Orkesterin hallituksen muodostivat puheenjohtaja 
Tapani Virkki, varapuheenjohtaja Risto Lukkari, 
sekä neljä hallituksen jäsentä: Kasperi Kotimäki, 
Milla Yli-Hyövälti, Matti Kannisto ja Ari Asunmaa. 
Lisäksi orkesterin sihteeri Jyrki Salakoski on mu-
kana hallituksen toiminnassa. 
Hallitus piti 4 varsinaista kokousta, mutta pika-
kokouksia pidettiin tarpeen mukaan harjoitusten 
yhteydessä.

Talous

Toimintavuonna orkesterin talous koheni lisään-
tyneiden soittotulojen vuoksi.
Jäsenmaksuja toimintavuonna maksettiin SPOL:in 
ja Tampereen NMKY:n jäsenyydestä, sekä Tampe-
reen puhallinorkesteriyhdistyksen jäsenyydestä. 
SPOL:in maksu on yhteisömaksu, kun taas NM-
KY:n jäsenmaksu on soittajakohtainen. Orkesterin 
toimihenkilöistä maksettiin täysi jäsenmaksu, ja 
muista ns. perusmaksu.
Orkesteri sai Tampereen kaupungin yleisavustus-
ta 800 euroa.
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5 Harrastustoiminta

5.1 Urheilu

Vuosi 2019 oli YMCA Tampereen urheilutoimin-
nan 116. toimintavuosi. Toimintamuodot olivat 
koripallo ja esports 

Koripallo

Toiminnan painopisteenä oli valmennuksen ke-
hittäminen ja toiminnan suunnitelmallisuuden ja 
tavoitteellisuuden lisääminen samalla, kun rekry-
toimme toimintaan uusia valmentajia ja pelaajia. 
Rekrytointi on suunnattu ensisijaisesti pienimpiin 
junioreihin. 
Joukkueita oli vuonna 2019 yhteensä 20 kpl: 
Naperopallo, Pikkusudet, Supermikrot, U10 pojat 
ja U10 tytöt, U12 pojat ja U12 tytöt sekä pojissa 
U14, U15, U17 ja U19. Aikuisjoukkueita oli YMCA 
Koriorit 1 ja 2, Opetuslapset 1 ja 2, LostBoys, 
Riipparit, naisten harrastekoripallo sekä pyörätuo-
likoripallo. Junioreiden harrastekoripallossa toimi 
kaksi harjoitusryhmää. 
Kaikkiaan koripallon parissa oli 265 toimijaa, 
joista pelaajia oli 232, valmentajia 19 ja joukku-
eenjohtajia 14. 
Sisäisessä tiedotuksessa käytettiin joukkuekoh-
taisesti WhatsApp-keskusteluryhmiä, sähköpos-
tilistoja sekä MyClub-järjestelmän viestitoimin-
toa. Valmentajien välinen viestintä yhteisistä 
asioista keskittyi WhatsApp-keskusteluryhmään 
sekä kuukausittain järjestettyyn Coaches Cor-
ner-valmentajatapaamiseen.

Joukkueet osallistuivat U10-U19 -ikäluokissa 
omien tavoitteidensa mukaisesti Suomen kori-
palloliiton järjestämään sarjatoimintaan. Valta-
kunnallisia sarjoja pelasivat U15 ja U17-joukkueet 
sekä kansainvälistä BBBL-sarjaa U14-joukkue. 
Pienemmissä junioreissa Supermikrot osallistui-
vat paikallisiin korisrieha-tapahtumiin Pikkususi-
en ja Naperopallon keskittyessä vielä liikunnan ja 
koripallon alkeiden harjoitteluun.

YMCA Tampere koripallon Namikaturnaus järjes-
tettiin 11.–12.5.
Mukana oli 52 joukkuetta, joista 20 oli neljästä 
eri Namikasta. Samalla ratkottiin NMKY:n Urhei-
luliiton mestaruudet juniorisarjoissa. YMCA:sta 
mukana olivat HNMKY, YMCA Heinola, KlaNMKY, 
ja YMCA Tampere.

Vuoden 2019 elokuussa käynnistyi koripallon jär-
jestämä iltapäivätoiminta Hypäri, johon osallistui 
vuoden aikana 11 kpl 1.-5.luokkalaisia lapsia. 

Vuoden 2019 marraskuussa puolestaan käynnis-
tyi lisäharjoittelumahdollisuudet 9-19-vuotiaille 
pelaajille. Aamuharjoittelu kaksi kertaa viikossa 
15-19-vuotiaille, iltapäiväharjoittelu 11-14-vuoti-
aille sekä perjantain lisäharjoitus 8-11-vuotiaille.

YMCA Tampere esports

Vuonna 2018 perustetun YMCA Tampereen 
Esports- toiminnan junioriryhmissä oli mukana 
säännöllisesti 24 nuorta ja kaksi ohjaajaa. He ovat 
harjoitelleet Esports-lajeja ja tutustuneet myös 
striimaamiseen. Kohderyhmänä Esportissa ovat 
9–29-vuotiaat.
Vastapainoksi staattiselle pelaamiselle ryhmille 
on lisätty Namikan salissa liikuntaosioita, jotka 
auttavat paitsi fyysisesti niin myös keskittymistä 
koneilla suoritettaviin harjoituksiin.
Esports-toiminta piti harjoituksensa Puisto-Em-
mauksen Esports-loungessa. Koneita Esports 
tiloissa oli 10, ja ne vastaavat nykypäivän pelaaji-
en tarpeita.
Tilasta on tehty mukava ja viihtyisä ja erityistä 
huomiota on kiinnitetty pelituoleihin. Ne edes-
auttavat pelaajien ergonomiaa ja hyvinvointia 
pelaamisen aikana. Pelitilat ovat olleet käytössä 6 
päivänä viikossa ja niissä on käynyt noin 80 pelaa-
jaa mm. YMCA Tampereen ammatillisen nuoriso-
työn ryhmiä.
Vapaaehtoisia Esports-toiminnassa on mukana 
kolmisenkymmentä sekä pelaajina että esim vies-
tinnän tehtävissä. He tuovat esille YMCA Tampere 
-brändiä ja toimivat esimerkkeinä junioreille ja 
nuorille. 
YMCA Tampereen Espors on toiminut kehittäjänä 
digitaalisessa nuorisotyössä ja luonut nuorille yh-
teisöllisyyttä ja aitoja sosiaalisia tilanteita ehkäis-
ten syrjäytymistä.
YMCA Tampere on järjestänyt myös Esports-
tapahtumia, esim. Tampereen Tamppaus 7.-9.6., 
ja osallistunut kilpailuihin.
Edustusjoukkue saavutti yhden SM-hopean ja 
yhden SM-kullan. Ulkomaisissa kisoissa joukku-
eemme sai pronssia Kööpenhaminassa ja edus-
tajamme Joni Huovinen oli Taiwanin MM-kisoissa 
neljäs.
YMCA Esports on näkynyt erilaisissa kutsutapah-
tumissa. YMCA Esports on ollut  omalta osaltaan 
kehittämässä kasvavaa lajia Suomessa.
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5.2 Partiolippukunta Tampereen Kotkat
Kotkien toiminta oli vuoden aikana hyvin moni-
puolista. Eri ikäkaudet, joita ovat sudenpennut 
(7–10-vuotiaat), seikkailijat (10–12-vuotiaat), 
tarpojat (12–15-vuotiaat), samoajat (15–17-vuo-
tiaat) 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 jä-
senistään vastuullisia ja aktiivisia, itsenäisesti 
ajattelevia kunnon kansalaisia. Kotkissa pidet-
tiin vuoden 2019 aikana yli 300 viikkokokousta, 
jotka tavoittivat parhaimmillaan yli 140 henkilöä 
viikoittain.

Partiotoimintaa oli vuoden aikana aktiivista. Kaik-
ki ikäkausiryhmät kävivät omilla retkillään ympäri 
vuoden. Hiihtolomalla Kotkilla oli yhteinen tal-
vileiri Kinos sisarlippukunta Tampereen Lokkien 
kanssa ja kesällä osallistuttiin Hämeen Partiopii-
rin piirileiri Ilves19:sta. Vesillä vuoden päätapah-
tuma oli Laivueen järjestämä Pitkä-reissu.

Kotkissa vesitoimintaa toteutettiin kaikissa 
ikäkausissa. Lisäksi lippukunnan Laivue tarjosi 
seikkailijoille ja sitä vanhemmille pojille mahdol-
lisuuden harjoitella vaativampia partiopurjehdus-
taitoja muun ikäkausiohjelman lisäksi. Toiminta 
on suunnattu seikkailijoille ja sitä vanhemmille 
pojille.

Kotkilla on myös vankka kisaperinne. Eri järjes-
töjen partiotaitokisoissa käytiin ympäri vuoden. 
Kotkilla oli myös oma keväisin järjestettävä yön yli 
kestävä pyöräilykisa.

6  Aikuiset

Tampereen Kotkien Weteraanisoittajat

Vuosi 2019 oli Weteraanisoittajien 44. toiminta-
vuosi.  Vuosi oli edelleen vilkkaan soittotoiminnan 
aikaa. 
Soittokuntaan kuului päivämäärällä 31.12.19 15 
(v. 18 15) soittajaa.
Toimintavuoden aikana oli yhteensä 53 (51) 
soittotilaisuutta, joista harjoituksia oli 34 (29) ja 
erilaisia esiintymisiä 19 (22).
Soittokunnan harjoitukset pidettiin säännöllisesti 
lukuun ottamatta kesäkautta maanantai-iltaisin 
Puisto-Emmauksessa lippukunnan takkahuo-
neessa.
Tilaussoittoja saatiin entisiltä tilaajilta. 

Nostoväki

Nostoväki koostuu aktiivin viikoittaisen namika-
toiminnan jättäneistä aikuisista miehistä. Ryhmä 
kokoontui noin joka toinen kuukausi vaihtuvien 
teemojen mukaan. Ohjelmassa on mm. retkeilyä 
ja kotiseututuntemusta. Nostoväki kerryttää va-
paaehtoista kassaa, millä tuetaan namikalaisten
ryhmänohjaajien koulutusta.
Miesten Notkeutta Nostoväkeen -liikuntaryhmä 
on kokoontunut kerran viikossa Namikan salissa. 
Ryhmä on liikkunut monipuolisesti ja kokoontu-
nut tapaamisten jälkeen kahvihetkeen Namikan 
toimistolle.

Miestenpiiri

Miesten raamattupiiri jatkoi toimintaansa Raa-
matun tutkiskelun merkeissä.

Y-digi

Y-digi kokoontui muutaman kerran vuoden ai-
kana. Ryhmä koostuu henkilöistä, jotka ovat 
kiinnostuneita digikuvauksen saloista ja mahdol-
lisuuksista

Yhteiset tapahtumat
24.1. Messin 10 vuotisjuhlat
15.2. Sportloungen avajaiset
25.-26.10. Tampereen NMKY 130-vuotta juhlalli-
suudet, vastaanotto Raatihuoneella ja syysliitto-
päivät Hotelli ilveksessä
11.12. Yhdistyksen joulukahvit
18.12. Avoin joulukirkko kaikille pajalaisten kans-
sa



21

7 Kansainvälisyys
Otto Vainio jatkoi Maailmanliiton johtokunnassa.
21.-25.5. Kosovon leiritoiminnan kehittäminen, 
Liiton reissu Erasmus+ rahoituksella, 2
22.-25.5. YMCA Europe GA, 1
3-7.6. Pajan ja kohtaamispaikan matkustamatto-
mien matka Barcelonaan. 8+3
4.-9.8.2019, Namikan 175-v juhlat, Lontoo, htt-
ps://ymca175.com/  18
4.-6.10. Unkarin partner groupin kokous, 1
29.10.-2.11. Kosovon leiritoiminnan kehittämi-
nen, Liiton reissu Erasmus+ rahoituksella, 2

8 Viestintä
Kertomusvuoden aikana toimintamuodot vasta-
sivat perinteisesti omasta viestinnästään. Ne päi-
vittivät esitteitään ja tekivät uusia tarpeen mu-
kaan, yleensä täsmämarkkinointiin. Myös YMCA:n 
yhteinen esite pidettiin ajan tasalla. Mm. Messin 
tilasta tehtiin 360-esittelyvideo omin voimin ja 
sekä koripallo että yökoris teetti omia esittelyvi-
deoita. Työntekijöitä kannustettiin käyttämään 
YMCA Tampere -tunnuksia osallistuessaan erilai-
siin tapahtumiin. 400 metriä harrastuksia -tapah-
tumassa 11.5. Ratinassa kaikilla Namikan työn-
tekijöillä oli valkoinen ymcatampere-huppari. Ja 
erotuimme massasta. 130-vuotisjuhlien ja syys-
liittopäivien yhteydessä julkaistiin Aamulehdessä 
yhteistyökumppanin tuella koko sivun ilmoitus.
YMCA Tampereen yhteinen viestinnällinen juttu 
oli syksyn sosiaalisen media yhteisvastuullinen 
käyttäminen. Mainostoimisto Uhman kanssa 
tehty sosiaalisen median suunnitelma, koulutus 
ja toteutus tuotti varsinkin Instagramiin reilun 
nousun seuraajissa. Monipuolistunut suunniteltu 
sisältö julkaisuissa lisäsi niiden katselukertoja 

myös Facebookissa. Facebookissa seuraajien 
määrä kasvoi 550:stä 577:ään, Instagramissa 
405:stä 602:een. Lisäksi on käytetty aktiivisesti 
storyja. Videoilla oli selkeästi eniten näyttöjä.
Kotisivut pidettiin edelleen ajan tasalla, jotta 
sieltä halukkaat löytäisivät tarvittavan tiedon hel-
posti. Google Analyticsin mukaan kotisivuilla oli 
kertomusvuonna 89 922 katselukertaa ja 20 000 
uutta kävijää. Kolmen kärki vierailluilla sivuilla oli 
koripallo, esports ja Messi.
Sportloungen ikkunaan Satakunnakadulle hom-
mattiin IDiD-mainostaulu. Sitä toimintamuodot 
saivat käyttää markkinointiin.
Osallistuimme aktiivisesti YMCA Suomen NMKY:n 
viestintätyöryhmän työskentelyyn ja #nuortenkir-
jaimet-tunnettuuskampanjaan. Puistofiestassa 
18.8. oli toimintamme esillä laajasti.
Sisäisessä viestinnässä käytimme O365-ympä-
ristön mahdollisuuksia. Syksyn jäsenkirje meni 
sähköisesti olemassa olevien jäsenrekisterien 
perusteella.

9 Koulutus
Toimintaosastot kouluttivat vetäjiään omien 
suunnitelmiensa mukaisesti. Tavoitteena on, että 
jokaisella on tehtäväänsä vaadittava koulutus.
Toimihenkilöille järjestettiin EA-koulutusta ke-
väällä

29.-30.1. Soste, allianssi ja Olympiakomitea, jär-
jestöjohtajien huippuseminaari, Espoo,1 
27.-28.3. Nuorisotyöpäivät Turussa, 1
5.-6.6. (AVI) Alueelliset työpajapäivät Tampere, 1
18.-19.9. Turun Harvassa toimihenkilöpäivät, 11

ymcatampere.fi sivuilla oli 89 922 katselua
(vuoden 2018 vertailutietoa ei ole, koska sivut avattiin syksyllä 2018)
Vierailluimmat sivut olivat koripallon eri sivut 29%, esports 7% ja messin eri sivut 6% vierailuista

Syksyn some-kampanjan aikana Namikan seuraajien määrä Facebookissa kasvoi 550 -> 577 ja 
Instagramin 405 -> 602. Sitoutumisen aste kasvoi silti 10% ->12%
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10 Jäsenistö 31.12.2019

11 Toimitilat
Nykyiset yhdistyksen omat, toimintaan tarkoite-
tut tilat ovat tarkoituksenmukaiset. Yhdistyksen 
hallinto toimii As. Oy Puisto-Emmauksen toisessa 
kerroksessa. Urheilijoista koripalloilijat käyttivät 
pääasiallisena harjoitus- ja kotiottelusalina 
NMKY:n kisahallia, jossa sijaitsee myös kiipeily-
seinä.  Emmaukseen rakennettiin vuonna 2018 
tilat myös Esport´s toiminnalle ja tila toimii YMCA 
Tampere Esports:n harjoitustilana. Vuoden 2019 
alussa 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 Tam-
pereen kaupungilta musiikkiopiston toimintaan 

Eteläpuisto 4 ja Kurilankadun kiinteistöt. 
Pääosa Partiolippukunta Tampereen Kotkien 
viikoittaisesta toiminnasta järjestettiin 
Puisto-Emmauksen kiinteistön lippukun-
nan käytössä olevissa tiloissa, Pamauksessa. 
Laivueen purjehdustoiminnan tukikohta on 
Jänissaaren satama, lippukunnan purjevenei-
den ankkuripaikka on Näsijärven pursiseura, ja 
Puhallinorkesteri toimii musiikkiopiston tiloissa. 
Weteraanisoittajat harjoittelevat lippukunnan 
takkahuoneella Pamauksessa. Lisäksi käytössä 
on varastotilaa As.Oy. Puisto-Emmauksen kella-
ritiloissa. 
Ohjaus- ja toimintakeskus Messi toimii Puisto-
Emmauksen toimitalossa. Messin nuorisotila ja 
kohtaamispaikka sijaitsevat Puisto-Emmauksen 

Vuosi 2019 2018 2017 2016 2015
Partio 281 283 285 269 290
Urheilu 319 280 232 250 217
Messi 221 234 365 188 150
Isä-lapsi 90 85 81 94 64
Aikuistoiminta 45 45 33 27 12

Aamu- ja iltapäivä-
kerhotoimita 112 104
PMO oppilaat 930 899 861 887 919
PMO muskari 438 465 481 563 460
PMO Avoin Linja 258 53 42 33 110
PMO Kuorot 37 40 36
Valmennus 80 37 49 43

Yhteensä 2811 2525 2416 2354 2222

Yhdistyksen 
varsinaisen 
jäsenmaksun 
maksaneet 99 114 141 144 146

Liikuntaa 
kotouttavasti 2721 2901
Yökoris 3100

Käyntikertoja
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salikerroksen kahvilatiloissa. Messin toimistot 
ja pajatoiminta ovat salisiiven pohjakerroksessa 
partiotilojen naapureina. Kohteiden 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 aloitet-
tiin marraskuussa 2017 ja se päättyi joulukuussa 
2019. 
Lapin-kämppä Tervatieva Ounasjokivarressa Kit-
tilässä palveli yhdistyksen jäseniä omaehtoisten 
virkistysretkien ja lomamatkojen tukikohtana. 
Kaikkiaan Tervatievassa oli vuoden aikana 24 
(21 vuonna 2018) eri käyttökertaa ja vierailijoita 
vuoden aikana yhteensä 76 (68). Majoitusvuoro-
kausia kertyi yhteensä 418  (402) vrk. Tervatievan 
käyttö kokonaisuutena hieman lisääntyi edellis-
vuodesta. Kohteen jätevesien imeytysjärjestelmä 
uusittiin ajanmukaisten normien mukaiseksi 
syksyllä 2019

12 Henkilöstö ja hallinto
Vuoden 2019 lopussa yhdistys työllisti kaikkiaan 
141 työntekijää. Vuoden 2018 lopussa vastaava 
luku oli 127
Yhdistyksen hallinnossa työskentelivät toiminan-
johtaja Timo Sinervo, järjestösihteeri Jari Juhola 
nuorisosihteeri Mari Vuoma, liikuntasihteeri 
Marleena Sirpelä, johtava kerhotyön ohjaaja Katja 
Kurki (ent.Salonen), Koripallon lajipäällikkö Pena 
Ranta ja taloussihteeri Taina Rautiokoski. 
Pirkanmaan musiikkiopiston rehtorina toimi Jouni 
Auramo ja apulaisrehtorina Timo Saarinen. 
Toimistopäällikkönä toimi Maarit Sierimo ja kans-
listina Anne-Leena Rapo. Opistomestari toimi 
Olli Kanerva. Opetustoimessa toimi 96 opettajaa. 
Suomen NMKY:n Y-Scouts -toiminnan koordi-
naatio siirtyi YMCA:n Liitolta YMCA Tampereelle, 
missä siitä vastaa Jari Juhola. 

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 24.4.2019 Jari 
Nurmilon toimiessa puheenjohtajana. Syyskokous 
pidettiin 27.11.2019, jolloin Markku Sointu toimi 
kokouksen puheenjohtajana

Hallitus

Yhdistyksen hallitus piti kertomusvuonna 10 ko-
kousta. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 105 py-

kälää (vuonna 2018 111). Hallitukseen kuuluivat 
puheenjohtaja Matti Vainio, varapuheenjohtajana 
Ville Vuorisalmi. Jäseninä Olli-Pekka Silfverhuth, 
Pertti Arjanne, Mika Haavisto, Sirpa Pakkala, Ta-
pani Virkki, Petteri Lavikko sekä Tarja Tapio. 
Hallituksen esittelijänä toimi yleisissä asioissa 
toiminnanjohtaja sekä musiikkiopistoa koske-
vissa yksityiskohtaisissa asioissa opiston rehtori. 
Kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimi alkuvuoden 
taloussihteeri ja loppuvuoden toiminnanjohtaja.

Taloustyöryhmä

Taloustyöryhmä seurasi yhdistyksen talousti-
lannetta, valmisteli yhdistyksen rahoitukseen ja 
investointeihin liittyviä kysymyksiä. Taloustyöryh-
män muodostivat Matti Vainio, Ville Vuorisalmi, 
Pertti Arjanne, toiminnanjohtaja Timo Sinervo 
sekä taloussihteeri Taina Rautiokoski. Taloustyö-
ryhmä kokoontui vuoden aikana kerran.  

13 Talous
Taloudellinen toimintaympäristö oli kertomus-
vuonna pääosin vakaa. Yhdistyksen saamat avus-
tukset pysyivät hyvällä tasolla ja kasvua nähtiin 
kaikilla aloilla. Valtio ja kunta tukivat yhdistyksen 
tekemää nuorison hyvinvointiin ja syrjäytymisen 
ehkäisyyn kohdistuvaa työtä.  
Koko yhdistyksen tulos vuodelta 2019 on 
n. 170 000 alijäämäinen (Vuonna 2018 2.135.000 
euroa ylijäämäinen.) Koko yhdistyksen vaihdos-
sa mitattuna alijäämä oli n. 3%.  Alijäämään 
vaikuttivat muun muassa arvioitu suuremmat 
sijoitustoiminnan kulut, kulujen jaksotukset sekä 
yhdistyksen vahva panostus kokonaistoiminnan 
kasvuun sekä näkyvyyden ja tunnettavuuden 
parantamiseen.  
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan taloudellisen 
perustan muodostivat avustukset, sijoitustoimin-
nan tuotot, oman toiminnan tuotot ja varainhan-
kinta. Tuottojen kokonaissumma oli kertomus-
vuonna 5.649.855,23 euroa (edellisenä vuonna 
7.299.743,29 euroa). 
Summasta oli avustuksia yhteensä 3.106.619,57 
euroa (edellisenä vuonna 2.910.107,94 euroa). 
Suurin yksittäinen avustus oli 1.640.405,00 euroa 
musiikkiopiston valtionapua. Tampereen kau-
pungin tuki yhdistykselle oli n. 724 000 euroa. 
Tukisumma pysyi samalla tasolla edellisvuoteen 
nähden.  
STEAn jakamia ja tulokseen aktiovoituja sosiaa-
li- ja terveysministeriön avustuksia yhdistys sai 
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kokonaisuudessaan vuodelle 2019 678.237,57 
euroa. Aluehallintovirastolta (AVI) 64104,86 euroa. 
Molemmissa tuissa oli kasvua n. 30% 
Sijoitustoiminnan tuotot olivat kokonaisuu-
dessaan 480.523,10 euroa (Vuonna 2018 
2.719.719,00 euroa. Ilman tehtyä yksittäistä Nika-
man osakekauppaa tuotot olivat kertomusvuonna 
euroa 422.492,00 euroa.) Kaikkiaan sijoitustoimin-
nan tuotot olivat hyvässä kasvussa. Tuotot koos-
tuvat yhdistyksen omistaminen asuntojen, asun-
toloiden sekä liiketilojen vuokratuotoista. Näiden 
lisäksi yhdistyksellä on osake- ja rahasto-
omistuksia. Osakesalkusta olemme saaneet osin-
koja ja kotiuttaneet myyntivoittoja. Kokonaisuute-
na vuosi 2019 oli arvopaperimarkkinoilla tuottoisa. 
Yhdistyksen sijoitussalkun markkina-arvon kehitys 
vuoden aikana oli 18,75%. 
Vuoden 2019 osalta sijoitustoiminnan kulut olivat 
270.192,53 euroa. (Vuonna 2018 kulujen kokonais-
summa oli 287.505.77 euroa.)  Sijoitustoiminnan 
kulut olivat siis laskussa. Samalla saimme kat-
kaistua jo usean vuoden jatkuneen sijoituskulujen 
nousun. Sijoitustoiminnan kulut muodostuivat 
pääasiassa yhdistyksen omistamien liike- ja asuin-
huoneistojen vastikkeista ja rahoituskuluista sekä 
tilojen korjauskuluista. Sijoitusomaisuuden korja-
ustarve oli edellisvuotta huomattavasti pienempi. 

Yhdistyksen pääosin omistamassa As. Oy Emmauksessa 
saatiin laaja julkisivu- ja LVIS saneeraus kokonaisuutena 
päätökseen. Saneerauksen kokonaiskustannus as. Oy 
Emmaukselle oli n. 3.200.000 euroa. Vuoden 2020 alussa 
yhdistyksen toimitilat ovat kaikkiaan hyvässä kunnossa.  
Suurin kuluerä yhdistykselle olivat henkilöstökulut 
4.420.640,58 euroa (Vuonna 2018 3.868.695,20 euroa.) 
Varsinaisen yhdistyksen osalta yhteenlasketut henki-
löstökulut olivat 1.152.721,40 euroa (vuonna 2018 n. 
808.700,00 euroa.) Vastaava luku musiikkiopiston puo-
lella oli n. 3.255.157 euroa (Vuonna 2018 n. 3.060.000,00 
euroa.) 
Varsinaisen toiminnan muut kulut olivat 1.210.245,90 
euroa (V. 2018 971.242,00 euroa) Kulut kasvoivat edelli-
seen vuoteen verrattuna n. 24 %. 
Poistot toteutettiin laadittujen suunnitelmien mukaan 
ja niiden kokonaissumma kertomusvuonna oli 73 640,83 
euroa.  
Taseen loppusumma oli 5.509.949,26 euroa. (vuonna 
2018 5.542.740,00). 
Taloushallinnon palvelut tuotettiin yhdistyksen omalla 
henkilöstöllä. Yhdistyksen hallinnossa työskenteli ta-
loussihteeri, joka vastasi kirjanpidosta, maksuliikentees-
tä ja budjetoinnista. Musiikkiopiston taloushallinnon teki 
toimistopäällikkö. 
Sijoitusomaisuuteen liittyvässä kiinteistöhallinnossa 
vastuuhenkilönä oli toiminnanjohtaja, joka toimii myös 
As. Oy Puisto-Emmauksen hallituksen puheenjohtajana.  
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TANMKY R.Y.
20.3.2020

YHDISTETTY TULOSLASKELMA 1.-31.12.2019 1.-31.12.2018
Varsinainen toiminta

Tuotot
 Urheilutoiminta 104 998,66

Partiotoiminta 39 765,39 43 061,61
Pirkanmaan Musiikkiopisto 3 702 156,12 3 570 736,99
NMKY, muu varsinainen toiminta 399 838,67 174 453,27

STEA-avustukset 686 972,19 460 241,82
Tre kaupunki 215 050,00 204 993,98
AVI-avustus 64 104,86 43 395,14
Liiton avustus 6 060,00 5 113 947,23 6 650,00 4 608 531,47

Kulut
 Henkilöstökulut

Urheilutoiminta -43 604,03
Partiotoiminta -12 762,11 -9 993,67
Pirkanmaan Musiikkiopisto -3 255 157,07 -3 044 865,92
NMKY -1 152 721,40 -4 420 640,58 -831 606,65 -3 930 070,27 

 Poistot
Partiotoiminta -1 320,00 -3 996,00
Pirkanmaan Musiikkiopisto -7 690,83 -28 254,43
NMKY -14 630,00 -23 640,83 -14 630,00 -46 880,43 

 Muut kulut
Urheilutoiminta -75 574,16
Partiotoiminta -34 322,00 -37 746,70
Pirkanmaan Musiikkiopisto -493 983,74 -513 650,56
NMKY, muu varsinainen toiminta -592 973,85 -1 121 279,59 -344 273,30 -971 244,72 

Tuotto-/Kulujäämä -451 613,77 -339 663,95 

Varainhankinta
Tuotot

Urheilutoiminta 33 943,91
Partiotoiminta 17 935,00 22 707,95
Pirkanmaan Musiikkiopisto 6 955,00 12 174,00
NMKY 30 485,77 55 375,77 2 666,00 71 491,86

Kulut
Urheilutoiminta -17 523,25
Partiotoiminta -4 393,67 -11 276,13
NMKY -12 936,02 -17 329,69 -132,54 -28 931,92 

Tuotto-/Kulujäämä Varainhankinta 38 046,08 42 559,94

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot

Partio 45,58 65,37
Urheilijat 0,00 2,91
PMO 0,00 0,00
NMKY Vuokratuotot 376842,28 426601,9

Korkotuotot 1,33 36,57
Muut tuotot 103643,41 480 487,02 480 532,60 2341684,59 2 768 323,06 2 768 391,34

Kulut
NMKY Huoneistokulut -236408,3 -207765,04

Muut kulut -5477,66 -52499,14
Korkokulut -28046,67 -27179,34
Muut vieraan pääoman kulut -260,00 -270 192,63 -270 192,63 -62,25
Luottotappio -2465,56 -2 465,56 -31006,50 -318 512,27 -318 512,27 

Tuotto-/Kulujäämä sijoitustoiminta 207 874,41 2 449 879,07

Opistorahaston muutos 28 473,90

 Tilikauden tulos -177 219,38 2 152 775,06



26



27



28

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. Yhdis-
tyksessämme tämä tehdään sosiaalisen työn, partion, musiikin ja liikunnan 
keinoin.

Arvot

Kristillisyys
Arvo näkyy käytännön toiminnassa erilaisuuden hyväksymisenä ja työsken-
telyssä yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi. Kristillisten arvojen pohjalta on 
mahdollista luoda sellainen elinympäristö, jossa rakkaus ja ymmärtämys vallit-
sevat ihmisten välillä.
(Helsingin NMKY:n perinnetyöryhmä)

Yhteisöllisyys
Tarjoamme mukana oleville yhteisön, jota kautta vähennämme yksinäisyyttä

Osallisuus
Kohderyhmällä on vaikutusmahdollisuus toiminnan suunnittelussa ja sen to-
teutuksessa

Kehittyminen
Yksilön ja yhteisön kehittyminen toiminnan kautta

Toiminnan päämäärät

* hallittu ja suunnitelmallinen kasvu
* toiminnan varmistettu laatu ja vaikuttavuus sekä

* ajankohtaisuuden ja kohderyhmän tarpeiden huomioiminen


