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1. YLEISTÄ
VUOSI 2019
Kulunut vuosi oli Suomen NMKY-liikkeen 130.
juhlatoimintavuosi ja Vantaan Nuorten
Miesten Kristillinen Yhdistys ry:n 45.
toimintavuosi. Vantaa sai kaupunkioikeudet v.
1974 ja yhdistyksemme on perustettu v. 1975,
joten olemme saaneet olla mukana
vantaalaisessa lapsi-, varhaisnuoriso- ja
nuorisotyössä sen alusta asti.
Vantaan NMKY ry:n toimintavuosi 2019 toi
mukanaan vanhan ja tutun toiminnan lisäksi
uusia toimintamuotoja. Yhdistyksemme jatkoi
koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa sekä
järjesti säännöllisessä viikkotoiminnassa
harrastekerhoja lapsille, nuorille sekä
perheille. Keskeisiä toiminta-alueitamme ovat
olleet Hakunila, Nissas, Länsimäki, Sotunki,
Rajakylä, Korso ja Rekola. Perinteinen
lastenleirimme tavoittivat vantaalaisia koko
kaupungin alueelta.

Vuonna 2019 viikkotoiminnassamme oli
keskimäärin 1050 osallistujaa.
Erilaisiin tapahtumiin
osallistui n. 2000 ihmistä.
Yhdistys työllisti keskimäärin n. 20
henkilötyövuoden verran. Vapaaehtoisia
toimijoita oli n 60 henkilöä erilaisissa
tehtävissä.
Yhdistyksen
jäsenmäärä
oli n. 800.

Vuonna 2019 viikkotoiminnassamme oli
keskimäärin 1050 osallistujaa, mikä oli sama
kuin v 2018. Samalla kun viime vuonna ipkerholaistemme määrä lisääntyi yli 150:een,
harrastekerhon osallistujien määrä pieneni.
Kaupungin lisättyä laajamittaisesti
ilmaisia ja hyvin markkinoituja sporttia
kaikille -liikuntakerhoja sekä muita
harrastekerhoja, emme pystyneet
kilpailemaan tarjonnassa, vaan lähdimme
kehittämään uusia toimintoja, kuten
kitarakerho, uudenlainen VVO-kerhomalli,
lintukerho, tyttöklubi, YMCA -nuorten
toiminta jne.

Viime vuosina olemme panostaneet YMCA perheemme mahdollistamana
kansainväliseen toimintaan. Lontoon YMCA175 -tapahtuma, Pohjoismainen
lastenleiriyhteistyö, Gambia-projektit, Euroopan NMKY:n tapahtumat, kv-ryhmien
vierailut Vantaalla, Kosovo, Libanon, Euroopan NMKY:n urheiluseminaari sekä
työntekijäpäivät ovat osoituksia siitä, että nuorisojärjestö voi tuoda
Vantaalle kansainvälistä väriä oman toimintansa kautta, eikä vähiten Finymcaja Change Agent –edustajiemme kautta.
Laajentunut konkreettinen yhteistyö ja verkostoituminen Vantaan kaupungin
nuorisopalveluiden ja sivistystoimen, Vantaan seurakuntien sekä vantaalaisten
järjestöjen eri työ- ja toimintamuotojen kanssa on luonut toimintaan uusia suuntaviivoja lapsi-,
varhaisnuoriso- ja nuorisotyön toiminta-alueilla omaa identiteettiämme unohtamatta.
Hyvänä osoituksena loppuvuodesta käyty kilpailutus ja neuvottelut Kolohongan
nuorisotilan saamisesta vastuullemme. Käynnistimmekin siellä laajan toiminnan
heti 2.1.2020.
Yhteistoiminta Vantaan kaupungin ja Vantaan seurakuntien kanssa on
kasvu-uralla. Nuorisotalotoimintaa kehitetään yhdessä kaupungin kanssa ja
vaikuttamiskeinoja Vantaan Nuorisojärjestöt ry:n (VANNU) kanssa. Aluetyön malli
on ollut keskiössä, missä yhä enemmän kartoitetaan alueella asuvien ihmisten
tarpeita ja toiveita, verkostoitumalla yhteen eri toimijat yhdessä aatepohjaa
ja erilaisuutta vierastamatta. Kaupungin Myönteisen erityiskohtelun (MEK) -hanke on tästä
hyvä konkreettinen esimerkki. Tavoitteellinen lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen on
ollut v. 2019 yhdistyksemme keskeisiä tavoitteita.
Vantaan kaupungin ja Vantaan seurakuntien tuki on toiminnallemme
elintärkeää. Lisäksi talouden tasapainottamista tukevat erilaiset
säätiöavustukset, ELY-keskuksen kerhotuki sekä erilaiset työvoimapoliittiset
tuet.

2. TOIMINTA
2.1. SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
Toimintavuoden aikana on ollut
säännöllistä toimintaa Hakunilassa,
Nissaksessa, Länsimäessä, Sotungissa,
Rajakylässä, Korsossa, Rekolassa ja
Tikkurilassa.

Toiminnan painopisteenä on ollut lapsija nuorisotyö: avoin kerhotoiminta,
leirit, nuortenillat sekä koululaisten
iltapäiväkerhotoiminta ja kesätoiminta.
Nuorten ja aikuisten omatoimiryhmät
ovat jatkaneet toimintaansa itsenäisesti.
Uutena toimintana ovat käynnistyneet
kouluyhteistyönä muutamien
alakoulujen kanssa erilaiset tunnetaitoja kaveritunnit.

Lisäksi yhdistys on mahdollistanut
resursseja kansainvälisyyskasvatustyöhön
sekä solminut yhteistyöhankkeita mm.
paikallisseurakuntien ja kaupungin
nuorisopalveluiden sekä eri järjestöjen
kesken.
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Leiritoimintaa sekä tapahtumia on
toteutettu liikunnan- ja vapaaajanharrastusten tarpeen ja kysynnän
mukaan.

2.2. ILTAPÄIVÄKERHOT
Iltapäiväkerhotoiminta luo vankan pohjan yhdistyksen varhaiskasvatukseen.
Toteutamme opetushallituksen ohjeiden ja Vantaan kaupungin iltapäivätoiminnan
toimintasuunnitelman mukaista toimintaa NMKY:n arvopohjalla. Iltapäiväkerhomme
toimivat Hakunilan ja Rekolan kirkoilla sekä Rajakylän ja Rekolan kouluilla. Kerhot
kokoontuvat arkipäivisin klo 12.00 - 17.00 noudattaen koulujen loma-aikoja.
Vantaan NMKY:n iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun
kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämää ja sosiaalista kehitystä sekä kasvua.
Iltapäivätoiminnan tavoitteena on mahdollistaa lapsille turvallinen
toimintaympäristö koulupäivän jälkeen vastuullisten aikuisten sekä ryhmän muiden
lasten kanssa. Iltapäivätoiminta koostuu pienistä kokonaisuuksista päivän sisällä.
Toiminnan sisällöissä haetaan tasapainoa ohjatun toiminnan ja vapaan leikin välillä
pyrkien Namikalaiseen ajatteluun pohjautuvaan monipuolisuuteen. Vuodenaikojen
vaihtelut ja kalenterivuoden juhlat tuovat teemoja toimintaan.
Iltapäiväkerhotoiminnassa yhteistyötä tehdään Vantaan kaupungin, Hakunilan ja
Rekolan seurakuntien sekä Lehtikuusen, Rajakylän ja Rekolan koulujen kanssa.
Kasvatuskumppanuus iltapäiväkerholaisten vanhempien kanssa on erittäin tärkeä osa
iltapäivätoiminnan arkea.

Osallistujia
iltapäiväkerhoissa oli
kevätkauden alkaessa
yhteensä 137 ja syyskauden
alkaessa 153.
Osallistujat ovat
pääsääntöisesti 1 ja 2 –
luokkalaisia.

2.3. KERHOTOIMINTA
Jatkoimme työtä nuorten sosiaalisen
pääoman kasvattamisessa: tavoitteena
tarjota 7-18 -vuotiaille
kiinnittymiskohtia harrastustoimintaan
ja verkostoon yhteistyössä alueen eri
toimijoiden kanssa. Kerhotoiminnalla
haluamme tukea vantaalaisia perheitä
tarjoamalla edullista matalan kynnyksen
harrastetoimintaa erityisesti itäisellä
Vantaalla.

Säännöllisen viikkotoiminnan
harrastekerhoja järjestettiin lapsille,
nuorille, aikuisille sekä perheille.
Kädentaitokerhot vakiinnuttivat
paikkansa osana harrastekerhojamme ja
uutuutena käynnistyi kitarakerho
Rajakylässä. Hakunilan seurakunnan
kanssa pitkään yhteistyössä järjestetty
Torstaimesta Länsimäessä siirtyi
syksystä kokonaan meille ja vaihtoi
nimensä Opi käsillä -kerhoksi.

Liikuntakerhojemme määrä on pienentynyt
kaupungin liikuntapalveluiden alettua
tarjota ilmaisia Sporttia kaikille -kerhoja.
Liikuntaleikkikoulut 3-6 vuotiaille varsinkin
Rajakylässä ovat edelleen suosittuja, Rekolan
koululla käynnistyi pitkästä aikaa
Sporttiskerho koululaisilla ja esim.
Hakunilan (nuorten)aikuisten lentopallossa
vuosi 2019 oli jo 35. toimintavuosi.

2.4. NUORTEN TOIMINTA
Perjantaikahvilassa Nissaksen
asukaspuistossa oli keväällä 2019 oma
vakituinen kävijäporukkansa, joka
kuitenkin hajaantui kesän aikana
eripuolille Suomea opiskelemaan ja näin
käynti "Assarissa" jäi. Syksyllä kahvila ei
ehtinyt saada uutta kävijäryhmäänsä ja
päätimme lopettaa n. 20 vuotisen
toiminnan, varsinkin kun saimme
päätöksen lähellä olevan Kolohongan
nuorisotilan sirtymisestä meille.

Nuorten POP-UP –toimintaa järjestettiin
säännöllisesti kerran kuukaudessa. Kyseessä
on Namikanuorten oma K16-toiminta, jossa
tarjotaan vertaisryhmä esim. leiri-, kerho-,
sijais-, vapaaehtois- tms. ohjaajina mukana
oleville nuorille aikuisille.
PopUp- toimintoina on ollut mm. keilaus,
Rush –trampoliinipuisto, Elixia tunti,
Linnanmäki, Megazone sekä osallistuminen
YMCA Turun nuorten syyslomaleirille.

Huhtikuisena viikonloppuna järjestettiin
jälleen koulutuksellinen nuortenleiri
Kukonnotkossa.
Viikonlopun aikana ohjelmassa oli mm.
YMCA:n nuorten toiminnan kehittämistä,
tietoa kesätyöpaikoista ja YMCA:n
toiminnasta esim. Lontoon YMCA175
matkasta sekä mukavaa yhdessäoloa.

2.5. SÄÄNNÖLLINEN VIIKKOTOIMINTA
KEVÄT 2019
Maanantai

12.00–17.00
12.00–17.00
12.00-17.00
12.00-17.00
17.00-17.45
17:30-19:00
20:30-22:00

Tiistai

11.00–17.00 Iltapäiväkerhot
14:15-15:15 Puuha-Klubi
17.30-19.00 VVO-kerho
20.30–22.00 Lentopallo, aikuiset
17:00-18:00 Höntsä palloilu

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Iltapäiväkerho
Iltapäiväkerho
Iltapäiväkerho
Iltapäiväkerho
Liikuntaleikkikoulu 4-6v
VVO- kerho isot
Nuorten koripallo

11.00–17.00
14:00-15:00
16.00-16.45
17.00–17.45
18.00–19.00
17.30-19.00

Iltapäiväkerhot
Puuha Klubi
Polttopallo Klubi
Liikuntaleikkikoulu 3-4v
Liikuntaleikkikoulu 5-6v
Kädentaitokerho

11.00–17.00
14.00-15.30
20.30–22.00
17.30-19.00
17.00-18.00
17:00-19:00

Iltapäiväkerhot
Puuha klubi
Nuorten peli-ilta
Kädentaitokerho
Poikien Sporttis
Tähtitytöt

11.00–17.00 Iltapäiväkerhot
11:30-12:15 Tunnetaitokasvatus
18.00–22.00 Perjantaikahvila Assari
10.00- 12.00

Perhepelit (isäpoikasähly)

Rajakylä
Rekola
Hakunila
Rekolan kko
Hakunila
Hakunila
Rajakylä

55
32
25
25
9
6
12

Itä-Hakkila
Hakunila
Hakunila/Rajakylä
Rajakylä

137
6
17
11
3

Hakunilan kirj.
Rajakylä
Rajakylä
Rajakylä
Hakunila

137
12
15
6
9
5

Länsimäki
Sotunki
Rekola
Jokiniemi
Hakunila

137
16
9
10
10
11

Rajakylän koulu
Nissas

137
8
10

Länsimäki

Muut ryhmät, aikuiset koris, salib + lintukerho, lennokkikerho ym

16
Itä-Vantaa
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2.5. SÄÄNNÖLLINEN VIIKKOTOIMINTA
SYKSY 2018
Maanantai

12.00–17.00 Iltapäiväkerho
12.00-17.00 Iltapäiväkerho
12.00–17.00 Iltapäiväkerho
12.00-17.00 Iltapäiväkerho
12.00-17.00 Iltapäiväkerho
17.00-17.45 Liikuntaleikkikoulu 4-6v
17:30-19:00 VVO- kerho isot
20:30-22:00 Nuorten koripallo

Tiistai

11.00–17.00
10.15-12.15
16.00-17.00
17.00-18.00
17.30-19.00
20.30–22.00

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Iltapäiväkerhot
Tunnetaitokurssit
Kitarakerho
Sporttiskerho
VVO-kerho
Lentopallo, aikuiset

11.00–17.00 Iltapäiväkerhot
16.00-16.45 Polttopallo Klubi
17.00–17.45 Liikuntaleikkikoulu 3-4v
18.00–19.00 Liikuntaleikkikoulu 5-6v
11.00–17.00
14.00-15.30
20.30–22.00
17.30-19.00
17.00-18.30
17.00-18.00
17:00-19:00

Iltapäiväkerhot
Puuha klubi
Nuorten peli-ilta
Kädentaitokerho
Kädentaitokerho
Poikien Sporttis
Tähtitytöt

11.00–17.00
18.00–22.00

Iltapäiväkerhot
Perjantaikahvila Assari

10.00-12.00

Perhepelit (isäpoikasähly)

Rajakylä
Rajakylä pikku-ip
Rekola
Hakunila
Rekolan kko
Hakunila
Hakunila
Rajakylä

64
16
33
14
26
6
6
9

Rajakylä
Rajakylä
Rekola
Hakunila
Hakunila

153
45
5
10
15
12

Rajakylä
Rajakylä
Rajakylä

153
15
10
12

Länsimäki
Sotunki
Rekola
Rajakylä
Jokiniemi
Hakunila

153
10
10
5
5
8
5

Nissas

153
6

Länsimäki

Muut ryhmät, aikuiset koris, salib + lintukerho, lennokkikerho ym
eSports
Yhteistyökerhot jalkapallo, maahanmuuttajat
Yhteistyökerhot salibandy 1-2lk, 3-4lk, 5-6lk

13
Itä-Vantaa
Hakunila
Korso
Korso

80
20
30
30

YHTEENSÄ

1132

2.6. TAPAHTUMAT JA HANKKEET
Vuoden aikana järjestimme omia tapahtumia sekä osallistuimme kaupungin,
paikallisseurakuntien sekä muiden järjestöjen tapahtumiin,
mm.
Vapputapahtuma 1.5.
Unelmien liikuntapäivä 11.5.
Perheliikuntatapahtumat:
Rajakylässä 2.3.
Rajakylässä 4.5.
Rajakylässä 7.9.
Rekolassa 9.11.
Hakunilan seurakunnan Lastenkekkerit 26.10.
Pikkujoulu -tapahtuma Hakunilan Nutan tiloissa 30.11.

Vuoden aikana
järjestettyihin
erilaisiin
tapahtumiin
osallistui
n. 2000
henkilöä.

Iltapäiväkerhojen tapahtumat mm. äitien- ja isänpäivän kahvit, jouluglögit.

Hankkeet vuonna 2019:
Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen, yhteistyössä Suomen YMCA:n kanssa
E-Sport, yhteistyössä Suomen YMCA:n kanssa
Nuorten ohjaajien ohjaajapolun kehittäminen ja vertaistoiminnan vahvistaminen.
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön apuraha.
Sosiaalista vahvistamista kouluikäisille lapsille ja nuorille. Stiftelsen 7:nde Mars
Fonden apuraha.
Lasten ja nuorten sosiaalinen työ aktiivisen toiminnan kautta Vantaalla.
Kulmakoulusäätiön apuraha.
Yhteinen pöytä hankkeessa mukana,
hävikkiruokaa yhteisöruokailuihin.
WorkPilots. LähiTapiolan työllistämistukihanke.

TOO TRENDY!

2.7. KESÄTOIMINTA

PÄIVÄLEIRIT
Kesäkuussa juhannukseen asti toimivat,
kolmen viikon päiväleirit on suunnattu
palvelemaan ensisijaisesti
iltapäiväkerholaisia ja heidän perheitään.
Päiväleirit toteutettiin iltapäiväkerhojen
toimipisteissä arkipäivisin klo 9-16.
Ohjelma pitää sisällään ohjattua ja vapaata
kesäistä tekemistä leikin, liikunnan ja
kädentaitojen merkeissä.
Kesällä 2019 järjestettiin leirit Hakunilassa,
Rajakylässä ja Rekolan kirkolla. Leireille
osallistui yhteensä 102 lasta.

LASTENLEIRI
8-13 -vuotiaiden lastenleiri järjestettiin
perinteiseen tapaan kesäkuun
ensimmäisellä viikolla Kukonnotkon
leirikeskuksessa.
Leiriteemana oli tv:stä tuttu Putousohjelma, jonka varjolla pidettiin vitsikäs
leiritunnelma yllä koko viikon ajan.
Lapset nauttivat kesäisestä säästä, leirin
monipuolisesta ohjelmasta sekä
vesiliukumäen tuomasta vauhdista.
Vuosittaisen norsupallo-turnauksen
voittivat jälleen kerran ohjaajat.
Leirille osallistui 46 leiriläistä ja 11
ohjaajaa/isosta.

2.8. KANSAINVÄLISYYS
Vuonna 1844 George Williams perusti
NMKY:n Lontoossa, tästä tuli kuluneeksi
175 vuotta. Euroopan NMKY järjesti
yhteistyössä Lontoon ja Walesin NMKY:den
kanssa YMCA175-tapahtuman Lontoossa
4.-8.8.2019.
Järjestösihteerimme toimi Suomen YMCA:n
nimeämänä kansallisena koordinaattorina
mainostaen tapahtumaa sekä huolehtien
suomen ryhmän ilmoittautumisista,
matkustuksesta, tiedonkulusta jne.
Vantaalta tapahtumaan osallistui
nuorisosihteerin johdolla yhteensä 13
henkeä erilaisissa rooleissa.
Nuorisosihteeri ja järjestösihteeri
osallistuivat Suomen ja Kosovon NMKY:den
yhteiseen Erasmus+ hankkeeseen
leiritoiminnan kehittämiseksi. Kosovoyhteistyötä jatkoi lisäksi yhdistyksemme
johtokunnan jäsen Jenni Enqvist.
FinYMCA 7 –ryhmässä aloitti Vantaan
edustajana Mira Kokko. Nea Tuomela jatkoi
FinYMCA6 -ryhmän päätyttyä
maailmanliiton Change Agentkoulutukseen.
Toiminnanjohtaja kävi tutustumassa
Libanonin #840 siltaa -hankkeeseen
yhdessä muiden pääsihteerien kanssa.

KV- MATKAKERTOMUS
4-8.8.2019 olin YMCA 175-vuotisjuhlatapahtumassa Lontoossa. Mukaan matkaan lähdin FINYMCA
johtajuuskoulutusryhmän kanssa. Tapahtumaan tuli nuoria ympäri maailmaa ja se kesti kokonaisuudessaan
neljä päivää. Tarjolla oli paljon erilaista toimintaa kuten workshoppeja, paneelikeskusteluja ja liikuntaaktiviteetteja.
Olimme jo ennen reissua saaneet ennakkotehtäväksemme tutustua Agenda 2030:neen (YK:n kestävän
kehityksen tavoitteet) ja siihen, miten se liittyy YMCA:n toimintaan. Tämän takia suurin osa paneeleista ja
toiminnasta, joihin osallistuin tapahtumassa, liittyikin jotenkin näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin.
Pääsin kuuntelemaan YK:n nuorisoedustajaa sekä osallistumaan ympäristöä, taloudellista voimaantumista ja
mielenterveyttä käsitteleviin paneeleihin. Oli esimerkiksi todella mielenkiintoista kuulla
ilmastonmuutoksesta liberialaisen, filippiiniläisen ja srilankalaisen nuoren näkökulmista. He kertoivat,
mitkä asiat näillä alueilla ovat suurimpia haasteita ja miten paikalliset nuoret yrittävät niitä ratkaista.
Mielenterveyspaneelissa taas puhuttiin paljon siitä, miten mielenterveydestä voitaisiin käydä vielä
avoimempaa keskustelua, ja kuinka ihan jokainen voisi omassa arjessaan auttaa näiden asioiden kanssa
kamppailevia. Paneeleiden lomassa ehdin käydä myös pelaamassa tamburellia, jossa sulkapalloa lyötiin
vastustajan puolelle tamburiinin tapaisella mailalla, sekä zumbaamassa brasilialaisten tapaan.
Oli aivan mahtavaa olla mukana kokemassa ja näkemässä, kuinka nuoret kymmenistä eri maista ovat
kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta, tasa-arvosta, mielenterveydestä, liikunnasta ja maailmanlaajuisesta
yhteistyöstä. Pääsimme yhdessä pohtimaan, mitä me voisimme tehdä asioiden parantamiseksi niin omissa
paikallisyhdistyksissämme kuin kansallisella ja jopa koko maailman tasolla.
Tapahtuma oli kaiken kaikkiaan todella opettavainen. On ollut ihana huomata, kuinka muiden inspiroivat
tarinat ovat herättäneet paljon uusia ideoita sekä ajatuksia, ja motivoineet myös toteuttamaan niitä. Ehkä
päällimmäiseksi jäänyt fiilis kiteytyy aika hyvin tähän: Maailman haasteet koskevat meitä kaikkia ja
olemme valmiita kohtaamaan ne yhdessä.
- Mira Kokko, Vantaan FINYMCA7-edustaja

3. JÄRJESTÖLLINEN TOIMINTA
Yhdistyksen nuorisotoiminta on tukeutunut voimakkaasti sekä palkattuun että vapaaehtoistyöhön.
Erityiskiitoksen pitkäjänteisestä ja luovasta lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyöstä ansaitsevat
toimintaryhmien vastuuhenkilöt ja ohjaajat yhdistyksen palkattua työvoimaa unohtamatta.
Järjestömme on työsuhdeasioissa osallistunut kauden aikana myös työllistämistoimiin,
oppisopimusyhteistyöhön, leiri- ja kerhonohjaajapalkkaukseen sekä Work Pilots –
keikkatyöllistämiseen. Yhdistyksen työllistävä merkitys on tapahtunut yhteistyössä Vantaan
kaupungin työvoimatoimiston, KELAn, Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden, eri oppilaitosten ja
koulujen kanssa. Yhdistyksen työntekijät ovat toimineet työpaikkaoppimisen ohjaajina ja näyttöjen
arvioijina alan eri oppilaitosten opiskelijoille.
Toiminnallista yhteistyötä yhdistys on toteuttanut Suomen YMCA:n Liiton, Vantaan kaupungin
nuorisopalveluiden, Vannu ry:n, Vantaan seurakuntien lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön sekä
eri oppilaitosten kanssa. Verkostoituminen Hakunilan seurakunnan nuorisotyön ja Vantaan
kaupungin nuoriso-, koulu- ja sosiaali-/terveystyötä tekevien ammattihenkilöiden kanssa on luonut
pysyvän ja laajapohjaisen toimintamallin mm. lasten ja nuorten osallisuuden tukemiseksi tehtävään
työhön. Lisäksi suorat yhteistoiminnot vantaalaisten koulujen kanssa ovat olleet kokonaistoiminnan
yhtenä painopistealueena.
Koulutustoimintaa on toteutettu yhteistyössä Suomen YMCA:n Liiton, Vantaan Kaupungin
nuorisopalveluiden ja Vantaan seurakuntien kanssa sekä oppisopimusyhteistyötä eri oppilaitosten
kanssa.
Tiedotus- ja julkaisutoiminnassa julkaistiin omia
paikallisia tiedotteita ja esitteitä printtimediana sekä
sähköisesti. Tiedotus jäsenille ja toiminnassa
mukanaoleville on tapahtunut yhdistyksen erillisillä
kohdennetuilla tiedotteilla sähköisesti. Keväällä ja
syksyllä tehtiin sähköiset uutistiskirjeet, jotka
lähetettiin kaikille toiminnassa mukana oleville sekä
uutiskirjeen tilanneille.
Markkinointiviestintää toteutettiin kerhorepulla,
tarroilla, avaimenperillä, kännykän korttitaskuilla
sekä yhdistyksen logoa kantavilla tekstiileillä. Samoin
Facebookin, Instagramin ja Googlen
mainostusmahdollisuudet hyödynnettiin. Lisäksi
näkyvyytemme toteutui myös Vantaan seurakuntien ja
Vantaan Nuorisojärjestöjen yhteisesitteissä sekä
kokeiluluonteisesti Helsingin sanomien HS Vantaa
liitteessä. WorkPilots mainosvideota on katsottu
Youtubessa yli 5000 kertaa.

WorkPilotsin kautta tarjottiin
nuorille työmahdollisuuksia.
YMCA Vantaalle kertyi (kampanja
LähiTapiola) aikana:
209 työkeikkaa,
829 työtuntia,
47 työllistettyä nuorta,
vajaalla 13 272€:lla on
keikkatyöllistetty
vantaalaisia
nuoria.

4. HALLINTO
4.1. VUOSIKOKOUKSET
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 12.3.2019 Länsimäessä. Puheenjohtajana
toimi Jukka Sotamaa. Tilintarkastajiksi v. 2019 valittiin tilintarkastusyhtiö Rewinet Helsinki Oy:stä
(KHT) kaksi tilintarkastajaa, Ari Viitala ja Kare Kotiranta, sekä kaksi varatilintarkastajaa Rewinet
Oy:stä .
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Hakunilassa 25.11.2019. Puheenjohtajana
toimi Pekka Silventoinen. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmat.

4.2. JÄSENYYS
Yhdistys on jäsenenä Suomen YMCA:n Liitossa, Suomen NMKY:n Urheiluliitossa, Vantaan
Järjestöringissä ja Vantaan Nuorisojärjestöt ry:ssä. Veljesyhteisönä toimii Y-kilta Vantaa. Lisäksi
erilaisia kumppanuuksia on lukuisia eri järjestöjen ja instituutioiden kesken.

4.3. JOHTOKUNTA
Jukka Sotamaa, puheenjohtaja
Veli Turkulainen, varapuheenjohtaja
Petri Kotiranta, yhdistyksen sihteeri
jäsenet:
Jyrki Väärämäki,
Jenni Enqvist,
Oona Sällström,
Kari Mansikka,
Nea Tuomela ja
Anne Nurminen

TOO TRENDY!

Johtokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana viisi kertaa. Johtokunnan kokouksissa
asioiden esittelyn on hoitanut yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha-Matti Kivimäki. Samoin hän on
toiminut myös johtokunnan kokousten sihteerinä. Taloustoimikuntaan vuodelle 2019 valittiin Veli
Turkulainen, Jukka Sotamaa, Petri Kotiranta ja Juha-Matti Kivimäki . Petri Kotiranta on toiminut
yhdistyksen taloudenhoitajana ja sihteerinä.

4.4. TALOUS
Nuoriso-, varhaisnuoriso- ja lapsitoiminnan kokonaismenot ja -tulot ovat viime vuosina olleet
hyvässä tasapainossa huolellisen talousvastuun vuoksi. Taloustoimikunta on luonut hyvän
seurantaohjelman, jolla talouden tulot ja menot voidaan arvioida ja tilinpäätöstaso ennakoida.
Huolellinen taloudenhoito on yhdistystoiminnan perusta.
Omatoimisen varainhankinnan ja osallistumismaksujen lisäksi yhdistys on saanut Vantaan
kaupungin vapaa-ajanlautakunnalta toiminta- ja kohdeavustusta sekä Vantaan kaupungin
sivistysvirastolta valtionavustusta koululaisten iltapäiväkerhotoimintaan.
Yhdistys on saanut projektiavustusta Vantaan seurakuntayhtymältä ja Suomen NMKY:n Liitolta
sekä satunnaisia avustuksia yrityksiltä. Kerhotoimintaan on saatu Aluehallintoviraston avustus ja
Työ- ja elinkeinotoimistolta tukea nuorten työllistämiseen. Vantaan Y-kilta on tukenut nuoriamme
kansainvälisissä projekteissa. Molemmin puolinen yhteistyön kaupungin nuorisotoimen kanssa on
hedelmällistä ja sen huomattiin nostavan yhdistyksemme vuosiavustuksen selvästi paremmalle
tasolle viime vuonna.

3.1. KOULUTUS
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