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VANTAAN 
NUORTEN 
MIESTEN 
KRISTILLINEN 
YHDISTYS 
  

Toimii Vantaalla lapsi– ja 
varhaisnuorisojärjestönä, mutta 
myös perhetyön ja nuorisotyön 
parissa. 
  

Työmuotoina: iltapäiväkerhot, 
liikunta– ja harrastekerhot,  
nuoret, leirit, retket, 
kansainvälinen työ 
  

Vantaan NMKY on yksi 
Vantaalla toimivista 
nuorisojärjestöistä ja 
Vannu ry:n jäsen. 
 
 
 
 
 
 

 

NMKY-liike sai alkunsa Lontoossa 1844. Liikkeen perustaja oli George Williams, 
joka oli huolestunut aikansa nuorten kasvupohjasta ja vapaa-ajan harrastus- ja 
toimintamahdollisuuksista. Nykyisin NMKY on maailman suurin ei-poliittinen 
nuorisoliike, jonka toimintaan osallistuu 58 miljoonaa ihmistä 119 maassa 14000 
paikallisyhdistyksen kautta. NMKY-toiminta perustuu ns. kolmioperiaatteelle, jossa 
fyysinen, henkinen ja hengellinen kasvu ovat kaikki yhtä tärkeitä tasapainoisen 
ihmisen kehitykselle. NMKY:n maailmanliitto perustettiin Pariisissa 1885, jolloin 
kirjatussa "Pariisin Basiksessa" määriteltiin NMKY:n toiminta-ajatus. Näitä 
toimintaperiaatteita on täsmennetty Kampalan maailmankokouksessa 1973 (ns. 
Kampalan prinsiipit). Suomeen NMKY tuli v. 1886 ja nykyisin toimintaa on n. 50 
yhdistyksessä eri puolilla Suomea.  
  

www.YMCA.fi                      tykkää meistä facebookissa! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

  

  
 

  
HARRASTEKERHOT 
  
 
Kädentaitokerho Kolohongan nuorisotilalla 
3-5 luokkalaisille keskiviikkoisin 17-18.30 
materiaalimaksu 10€ 
 
Kädentaitokerho Rekolan kirkolla 
1-4 luokkalaisille keskiviikkoisin klo 17.30-19 
materiaalimaksu 10€ 
 
Kädentaitokerho Rajakylän koululla 
1-4 luokkalaisille torstaisin 17-18.30 
materiaalimaksu 10€ 
  
Opi käsilläsi -kerho Länsimäen kirkolla [mainos]  
alakouluikäisille torstaisin klo 14 - 15.30 
  
Tähtitytöt Hakunilan kirkon alakerrassa [mainos]  
7-10 vuotiaille tytöille torstaisin klo 18-19.30 
 
Kitarakerho Rajakylän koululla  [mainos] TÄYNNÄ 
Tiistaisin klo 16-17 50€/kurssi (sis jäsenm). Kitaran saa lainaan kotiin 
tai ostaa edullisesti omaksi. 
 
Kitarakerho Rajakylän koululla 
Torstaisin klo 16-17 6.2. alkaen 30€/kevät 
  
Kokkikerho 3-6 luokkalaisille Kolohongan nuorisotalolla 
[mainos]  
Tiistaisin klo 16:30-18:00  
 
VVO-kerho Hakunilassa ti (vain VVO-kerholaisille)  
 
 

 

 

NUORISOTYÖ 

YMCA-tila Kolohonka 

ks www.nmkyvantaa.fi   

YMCA-nuorten toiminta  
Nuorten PopUp -toimintaa. Jasmine Moberg 045-1829551 
 

ILTAPÄIVÄKERHOT Rajakylässä, Rekolassa, 

Rekolan kirkolla (1. ja 2.-luokkalaisille) 

 

TAPAHTUMAT: 

*Perheliikuntatapahtuma 14.3. Rajakylän koulu klo 13 

*Nuorten leiri Kukkiksessa 21.-22.3.  

 

 

 

 

JÄSENYYS 
  
Toiminnassa mukana oleva 
liittyy yhdistyksemme jäseneksi. 
Jäseneksi voi myös liittyä 
ohjeiden mukaan  
(ks. www.nmkyvantaa.fi) 
maksamalla jäsenmaksun 
tilillemme Vantaan NMKY ry  
FI57 5720 1041 0129 29. 
Jäsenmaksukausi on 1.9.–31.8. 
Jäsenkortin saat maksun 
jälkeen tilaamalla. 
 

ILMOITTAUTUMINEN 
  
Kaikkiin kerhoihin ilmoittaudutaan 
sivuillamme 
WWW.NMKYVANTAA.FI 
Etusivulla on linkki 
ilmoittautumissivulle. Kerhomaksu 
kattaa alle 20v vakuutuksen ja se 
tulee maksaa eräpäivään mennessä. 
Kerhoon voi tulla tutustumaan 
muutaman kerran ilman 
maksuvelvoitetta.  

MUU TOIMINTA 
 
*kilpaurheilujoukkueet (koripallo, 
salibandy) 
*retket   
*omaehtoista jäsentoimintaa 
*YMCA Peacemakers 
* #YÖKORIS 

*ruoka-apu (Yhteinen pöytä) 

*www.workpilots.fi –nuorten 

työllistämisohjelma 

*eSports 

* #840 siltaa (Libanon-kehitysyht) 

*Finymca 

*Change Agents 

*tunnekasvatus 

  

 

LIIKUNTALEIKKIKOULUT—”LIIKKARIT!” 

 kerhomaksu 2 x 75€ /vuosi 

3-4 v Rajakylä ke klo 17-17.45 

5-6 v Rajakylä ke klo 18-19 

SPORTTIS -kerhot  

kerhomaksu 2 x 50€ /vuosi 

1-2lk Rajakylän koulu ke klo 16-16.45 

 (kaupunkipolttopallo) 

1-3lk Rekolan  koulu  ti klo 17-18 

Poikien sporttis Viertolan koulu ti (täynnä) 

 

SALIBANDY-joukkueet 

1-2lk (Korso) ma klo 17-18 

3-4lk (Korso) ma klo 16-17 ja  

to klo 18-19 

5-7lk (Korso) pe klo 16.30-18 

Miehet, edustus + M45, M50 

isäpoika -säbä Länsimäen koulu la 

(täynnä) 

 

NUORTEN/AIKUISTEN LIIKUNTA 

Nuorten pelivuoro yli 15v jäsenmaksu 30€/v 

Sotungin koulu to klo 20–21.30 

Lentopallo  2 x 60 € /v 

Lehtikuusen koulun iso sali ti klo 20.30 - 22.00 

Nuorten aikuisten koripallo 2 x 60 € /v 

Rajakylän koulu ma klo 20.30-22.00 

Miesten div.koris Länsimäki  (ryhmät täynnä) 
 

 

 


