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Turun NMKY - YMCA Turku vuonna 2022
 Vuosi 2022 tulee olemaan yhdistyksen 130. toimintavuosi ja seuraavan vuoden juhlavuoteen valmistau-
tumista. Turun NMKY:n tavoitteena vuodelle 2022 on kohdata mahdollisimman monta sen avun tarpeessa 
olevaa nuorta, tarjota kaikille halukkaille nuorille mahdollisuus mielekkääseen toimintaan turvallisessa toi-
mintaympäristössä sekä huolehtia yhdistyksen taloudenpidosta siten, että toiminnan jatkuvuus on taattu.

Yhdistyksen strategiaa tarkastellaan vuoden 2022 aikana. Nuorisotyö on kaiken keskiössä eri toimintojen 
ollessa välineitä nuorisotyön tekemiseen. Mitä kauempana yhdistyksen toiminto on nuorisotyöstä, sitä 
taloudellisesti tuottavampaa sen pitää olla, kun taas varsinaista nuorisotyötä mitataan ensisijaisesti 
toiminnan vaikutuksilla nuoriin.

Vuonna 2022 ei ole suunnitteilla suurempia muutoksia, vaan toimintaa 
jatketaan nykyisin tavoin. Rahoitushakemuksia on tällä hetkellä avoimena 
merkittävästi ja nykyisten toimintojen osalta paljon riippuu hakemusten 
menestymisestä. Toimintoja sopeutetaan tarvittaessa saatuihin avustuk-
siin ja edelleen pyrimme vastaamaan toimintavuoden aikana mahdollises-
ti syntyneisiin tarpeisiin nuorten hyväksi. Suunnitteilla on nuorten työllis-
tämisen aloittaminen siten, että vuonna 2022 iso osa vuodesta mennee 
työllistämissuunnitelman laatimiseen. Varsinainen työllistämistoiminta 
aloitettaneen pienimuotoisesti vuonna 2022 tarkoituksena laajentaa sitä 
mm. työpajatoiminnaksi tulevina vuosina.

Tukitoiminnot

Laadukas johtaminen
Yhdistyksen jäsenkokouksia ovat vuosikokous, syyskokous ja sääntöjen mukaan mahdollisesti koolle kutsut-
tu ylimääräinen kokous. 
Johtokunta    valittu kaudelle

Juha Lappalainen, puheenjohtaja   2021-2023 

Leena Casagrande   2021-2023 
Keijo Ketonen    2020-2022
Eero Kunnas    2021-2023
Kristian Robertsson   2020-2022
Iina Salmi    2021-2023
Eemil Taipalus    2021-2023 
Antti Valtola    2020-2022
Tuula von Zweygbergk   2020-2022
xx     2022-2024
xx     2022-2024
xx     2022-2024
xx     2022-2024

Tilintarkastus

Tilintarkastusyhteisö Oy Soinio & Co vastuullisena tilintarkastajana Osmo Soinio jatkaa yhdistyksen 
tilintarkastajana vuonna 2022.
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Työvaliokunta

Johtokunta on nimennyt työvaliokunnan asioiden valmisteluun, toteutukseen ja seurantaan. 
Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja johtokunnan valitsema  
jäsen. Työvaliokunnan esittelijänä toimii pääsihteeri ja sihteerinä hallintosihteeri.

Resurssit

Henkilöstö
Pääsihteeri johtaa kaikkea yhdistyksen toimintaa johtokunnan ohjeiden ja määräysten 
mukaisesti apunaan toiminnanjohtajat ja muu henkilökunta. Eri toimialoilla ja hankkeissa 
on päätoimisia, osa-aikaisia ja palkkiotoimisia työntekijöitä. Yhdistys maksaa kuukausittain 
palkkoja yli 50 eri henkilölle. Vuosittain palkkoja ja palkkioita suoritetaan lähes sadalle  
henkilölle. Vapaaehtoisia on noin 300. 

Vuosi 2022 on henkilökunnalle ammattitaidon kehittämisen ja uuden oppimisen vuosi.  
Yhteisissä työntekijäkokouksissa kouluttaudutaan työntekijöitä kiinnostavista tai yhteisöl-
lemme merkityksellisistä aiheista tai koulutetaan toisiamme omien osaamistemme  
mukaisesti.

Talous
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tulos on negatiivinen, mikä kertoo tulojen käyttämisestä 
täysimääräisesti toiminnan järjestämiseen. Varsinaisen toiminnan alijäämä katetaan pitkälti 
NMKY:n kiinteistöjen vuokratuotoilla, yhdistyksen omistaman yrityksen BSM-palvelut Oy:n 
osingolla ja hallintopalkkioilla sekä erilaisilla avustuksilla. Vuoden 2022 talousarvio on  
alijäämäinen, tuloksen ollessa -23 369 €. 

Vuotta 2022 koskevat erinäiset avustukset vahvistuvat vasta toimintasuunnitelman ja  
talousarvion vahvistamisen jälkeen ja vuoteen 2022 onkin tehtävä varasuunnitelmia siitä nä-
kökulmasta, että osa haetuista avustuksista voi jäädä toteutumatta. Toiminta pyritään  
kuitenkin toteuttamaan lähes nykyisessä laajuudessa avustuspäätöksistä riippumatta. 

Osastojen oman varainhankinnan lisäämiseen kannustetaan sekä toiminnan resurssien  
oikein suuntaamiseen. Osastojen taloutta hoidetaan joko osana yhdistyksen taloudenhoitoa 
tai tulosvastuullisina yksikköinä. Yhdistyksen maksuvalmiuden seuranta on jatkuva.  
Kirjanpito ja palkanmaksu on ulkoistettu. 

Talousarvio on liitteenä.

Viestintä
Turun NMKY:n viestintä tekee yhdistyksen toiminnan näkyväksi ja kuuluvaksi. Yhdistyksen 
monipuolisen toiminnan tunnettuutta lisätään sekä yhdistyksen omissa toimintaryhmissä 
että alueellisesti.

Yhdistyksen toimintaa kuvaava vuosikirja toimitetaan yhteistyössä kaikkien toimintaryhmien 
kanssa. Vuosikirja julkaistaan verkkojulkaisuna ja linkkiä jaetaan sekä verkkosivuilla että  
erilaisissa yhteistyö- ja jäsenviestintäyhteyksissä. Vuosikirjasta tehdään myös painos jaettavaksi.

Ulkoisen viestinnän välineinä käytetään erityisesti n. kerran kuukaudessa toimitettavaa  
sähköistä uutiskirjettä, jonka kautta julkaistaan noin kerran kuukaudessa tiedote joka  
käsittelee yhdistyksen ajankohtaista toimintaa. Sosiaalisen median kanavat täydentävät  
tiedotuskanavakokonaisuutta.
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Mainontaa ulkoisissa välineissä, mm. ulkomainonnan mahdollisuutta ja siitä johtuvia 
hyötyjä kartoitetaan. Tapahtumia ja toimintaa mainostetaan verkkomainoksilla ja sosiaalisen 
median maksullisilla mainoksilla.

Sisäisessä viestinnässä käytetään  Microsoft Offi  ce 365-palvelun tarjoamia kanavia, 
erityisesti Teamsia.

Tilat
Turun NMKY:n omistamasta kerrostalosta osoitteessa Sirkkalankatu 27 on otettu 
toimistokäyttöön katutason toimistotilojen lisäksi kaksiot Musiikkiopiston ja Katusovittelun 
käyttöön. Suurin osa kyseisen kiinteistön asunnoista on BSM-palvelut Oy:n käytössä 
tukinuoritoiminnassa. Sirkkalankadun kiinteistöstä ei oikeastaan ole juurikaan enää 
asuntoja otettavissa omaan käyttöön. 

Vuonna 2021 käynnistynyttä yhdistyksen omistamassa kerrostalossa osoitteessa Kaskenkatu 
10  tuetun asumisen yhteisön toimintaa ei ole tarkoitus varsinaisesti laajentaa vuonna 2022, 
mutta tarvittaessa asuntoja voidaan ottaa omaan käyttöön. Kyseistä toimintamuotoa varten 
Kaskenkatu 10:stä on tällä hetkellä omassa käytössä 16 asuntoa.

Kaskenkatu 10 kiinteistössä toimii yhdistyksen Kuntokämppä sekä partiolippukunta KFUM 
Scouter Kamraterna. Pihan takarakennuksessa ns. Bunkkerissa toimivat yhdistyksen 
sukellusjaosto sekä partiolippukunnat Auran Tähti Pojat ja Turun Tähti-Tytöt. Bunkkerissa on 
myös nuorisotila.

Omien tilojen lisäksi Turun NMKY:llä on toimintaa 
vuokratiloissa Yliopistonkadulla; nuorten kohtaamispaikka 
Toivo sekä maahanmuuttajapalvelut Mahku. BSM-palvelut 
Oy:llä on tukinuoritoimintaa Salossa ja Raisiossa Turun 
yksiköiden lisäksi. Koripalloa ja iMove-toimintaa harjoitetaan 
eri saleissa ja ulkokentillä ympäri Turkua.

Turun NMKY:n omistama Harvan saaren leirikeskus sijaitsee 
Turun saaristossa, n. 20 km päässä Turusta. Harvassa on 
majoitustilaa jopa 60 hengelle ja hyvät toiminnalliset mahdolli-
suudet. Lisää Harvan toiminnasta vuonna 2022 sivulla 18.
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Maahanmuuttajapalvelut
NMKY:n Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat palveluohjausta maahanmuuttajille Turun 
talousalueella. Toiminnan kohderyhmä ovat pidempään Suomessa asuneet vieraskieliset ja 
maahanmuuttajat.

Toiminnan tavoitteet ovat muotoutuneet kohderyhmän avuntarpeista käsin. 2022 toiminta-
kauden tavoitteiksi on asetettu auttaa asiakkaita kaikissa niissä elämän osa-alueissa joissa 
asiakasryhmät voivat kokea tuen tarvetta.

Maahanmuuttajapalvelut auttaa oman talouden ja rahankäytön haasteissa, perhe, parisuhde 
ja avioeroasioissa, opinnoissa, työelämään sekä asumiseen liittyvissä asioissa. Mielentervey-
den haasteet, ja psykososiaalinen tuki ovat olennainen osa työtä. Maahanmuuttajille suun-
natun palveluohjauksen ohella työntekijät kouluttavat ja luennoivat monikulttuurisuuden 
kohtaamisesta ilmiönä ja asiakastyössä. Työhön kuuluu myös monipuolinen verkostoitumi-
nen eri toimijoiden kanssa.

Työ jatkuu vakiintuneena, hyväksi koetulla konseptilla yhdessä asiakkaiden kanssa. 2022 on 
maahanmuuttajapalveluiden 14. toimintavuosi.

Maahanmuuttajapalveluissa toimii kaksi työntekijää. 
Asiakkaita tavataan toimistolla, kaupungilla, kouluissa ja 
työpaikoilla. Käytössä ovat myös laajat työvälineet verkkopal-
veluohjauksen toteutumiseen. Aikaa keskustelulle ja asiakkaan 
kokonaisvaltaiselle kohtaamiselle varataan runsaasti. Maahan-
muuttaja-asiakkaiden palveluohjausta Uudessakaupungissa 
jatketaan. Yhteistyötä tehdään oppilaitosten ja eri yhteistyö-
kumppanien kanssa.

Toiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Nuorten kohtaamispaikka Toivo
Nuorten Kohtaamispaikka Toivo tarjoaa aktivoivaa, toiminnallista ja kuntoutumista tukevaa 
päivätoimintaa sekä palveluohjausta 17–28-vuotiaille nuorille aikuisille. Kohtaamispaikan 
matalakynnyksinen toiminta vastaa kohderyhmänsä tuen tarpeisiin ja luo toiminnan kautta 
mahdollisuuksia osallistumiseen ja yhdessä toimimiseen nuoren voimavarojen mukaan 
osallistavalla otteella. 

Toiminta keskittyy kohtaamispaikkaan, joka tarjoaa nuorille turvallisen tilan, apua ja tukea 
nuoren toivomissa asioissa, mahdollisuuden jakaa arkeaan, voimaantua ja osallistua. 
Kohtaamispaikalla nuoret kohdataan ja huomioidaan sekä yksilötasolla että osana Toivon 
kävijäyhteisöä. Kohtaamispaikan toiminnalla mahdollistetaan myös vertaisuuden 
kokemuksia ja usein lievitetään yksinäisyyttä. Kohtaamispaikka on osa paikallista nuoria 
aikuisia tukevaa verkostoa ja tekee aktiivisesti ja joustavasti yhteistyötä, jonka perustana 

Varsinainen toiminta

Hankkeet
Osa Turun NMKY:n tekemästä työstä on mahdollista ulkopuolisen rahoituksen turvin - 
hanketoiminta vastaa yhteiskunnassa esiintyviin tarpeisiin ja on yleensä määräaikaista.
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ovat kohtaamispaikan nuorten tarpeet ja toiveet. Kohtaamispaikan kävijä- ja sidosryhmä-
palautteita hyödynnetään aktiivisesti toiminnan arjen toteutuksessa ja kehittämisessä.

Vuoden 2022 aikana kohtaamispaikka tarjoaa nuorille joustavasti ja koronatilanteen 
huomioiden mahdollisuuksia kohdatuksi tulemiselle. Toiminta pyrkii aktiivisesti tavoit-
tamaan jo mukana olevia, että uusia kohderyhmään kuuluvia nuoria. Toivon toimintaan 
osallistuminen antaa nuorille mahdollisuuksia ylläpitää ja edistää hyvinvointiaan. Toimintaa 
Discord-palvelimen virtuaalisessa kohtaamispaikassa jatketaan edelleen fyysisen Toivon 
kohtaamispaikkatilan rinnalla. Discord on osoittautunut oivalliseksi tavaksi pitää yhteyksiä ja 
tarjota yhteisön tukea silloinkin, kun nuori ei syystä tai toisesta pysty kohtaamispaikalle 
tulemaan. Nuorten kanssa voidaan tavata arjessa myös jalkautuen heidän toivomiinsa ja 
heille helposti saavutettavissa oleviin paikkoihin.

Työskentely jatkuu aiempien vuosien tavoin. Toivossa on kolme 
sosiaaliohjaajaa nuoria varten. Vuonna 2022 Toivo on ollut jo 18 
vuotta Turun katukuvassa avoinna nuorille aikuisille, joilla on 
tarvetta kohtaamispaikan tarjoamalle tuelle.

Toiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskes-
kus STEA.

Kiusaamista ehkäisevä työ 
kouluissa
KISE-toiminta puuttuu nuorisotyön menetelmin ennaltaehkäi-
sevästi sekä korjaavasti koulukiusaamiseen ja muihin peruskou-
luikäisten konfl ikteihin Turussa ja lähikunnissa. Tavoitteena on 
ennaltaehkäistä, puuttua, sovitella ja korjata peruskouluikäisten 
välisiä kiusaamistilanteita.

Ryhmä-, pienryhmä ja yksilötoimintaa suunnitellaan sekä toteu-
tetaan luokan yksilöllisistä tarpeista lähtöisin. Harjoitellaan vuoro-
vaikutus- ja kaveritaitoja, jotta konfl ikteihin saadaan ratkaisuja ja 
niitä voidaan tulevaisuudessa ennaltaehkäistä.

Yökoris 
Yökoris on 13-25-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille suunnattua matalan kynnyksen 
nuorisotoimintaa, jota toteutetaan liikunnan keinoin. Toiminnan keskeisenä ideana on luoda 
monikulttuuriselle nuorisolle yhteisö, jolla on mielekästä toimintaa ja johon jokainen voi 
tuntea kuuluvansa. Yökoris antaa myös mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa. 

Vuonna 2022 tavoitteena on monipuolistaa Yökoris-toimintaa, tarjota enemmän matalan 
kynnyksen vaihtoehtoja ja siten saavuttaa enemmän osallistujia. Yökoris tuodaan vahvem-
min esille Turussa ja toiminta tavoittaa enemmän nuoria. Järjestää kävijöille leiri- ja retkitoi-
mintaa.

Toimintaa järjestetään eri puolilla Turkua pääasiassa avoimina tapahtumina. Talvikaudella 
toiminta on sisätiloissa kouluilla, lämpimänä aikana ulkokentillä.  Toimintaan tuodaan uusia 
toiminnallisia mahdollisuuksia koripallon ja jalkapallon lisäksi. 
Osallistujilta kerätään palautteita toiminnan kehittämiseksi ja 
laadun parantamiseksi.  

Yökoris tekee enemmän yhteistyötä erilaisten yhteistyötahojen 
ja lajiedustajien kanssa. Viestintää vahvistetaan olemalla 
vahvemmin esillä somessa.

Toiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustus-
keskus STEA.
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Katusovittelu
Katusovittelu tarjoaa turvallisen ympäristön alle 18-vuotiaiden konfl iktien sekä rikos- ja riita-
asioiden selvittämiseen. Nuori ja hänen perheensä saavat mahdollisuuden käsitellä tapahtu-
nutta sovittelussa puolueettomien ulkopuolisten aikuisten kanssa ja tarpeiden mukaista 
tukea ja ohjausta sovittelun jälkeen. Katusovittelu antaa mahdollisuuden vastuun kantamiseen, 
teon korvaamiseen ja sovinnon tekemiseen. 

Katusovittelun tavoitteena on vähentää nuorten tekemiä rikoksia ja saada sovitteluun tul-
leet konfl iktit loppumaan. Sovittelussa nuoret oppivat uusia keinoja konfl iktien ratkaisemi-
seen. Tätä kautta ehkäistään myös kiusaamista. Nuoren ja koko perheen hyvinvointi 
kohenee, kun asioita selvitetään kokonaisvaltaisesti ja niin, että osapuolet voivat itse 
vaikuttaa lopputulokseen. 

Toimintamuotoina ovat sovittelut ja keskustelut nuorten ja heidän lähipiirinsä kanssa sekä 
niihin liittyvä neuvonta ja ohjaus. Tilanteiden jälki-
seurantaa tehdään olemalla yhteydessä nuoriin ja 
tapaamalla heitä. Mikäli sovittelun jälkeen ilmenee 
jatkotoimien tarvetta, niitä voidaan toteuttaa omana 
palveluna tai yhteistyössä Ankkuritoiminnan tai muiden 
yhteistyötahojen kanssa. Koulutettujen katusovitte-
lijoiden kanssa tavataan jatkossa säännöllisemmin. 
Varsinais-Suomen sovittelutoimiston kanssa kehitetään 
nuorten sovitteluja mm. yhteiskoulutusten avulla.

Toiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Liikkeellä hyvää oloa
Liike-hanke on Suomen NMKY-liiton hallinnoima ja koordinoima hanke, jota toteutetaan 
neljän osahankkeen kautta pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Liike-
hankkeen toiminnan avulla etsitään, aktivoidaan ja liikutetaan 16–29-vuotiaita kokonaisval-
taista tukea tarvitsevia nuoria. Toiminnan avulla parannetaan kokonaisvaltaisesti nuorten 
hyvinvointia, niin että, toiminta- ja työkyky lisääntyvät ja elämänlaatu paranee.

Vuonna 2022 Liike-hankkeen avulla saadaan nuoret liikkumaan aiempaa enemmän ja 
kehitetään arjen toimintakykyä (nukkuminen, syöminen, arkirytmi) eli sekä fyysinen että 
psyykkinen terveys paranee. Liike-hankkeen kautta nuoren itsetunto kehittyy ja uskallus 
kotoa poistumiseen paranee, jolloin mahdollistuu mm. kuntoutus, opiskelu tai työtoiminta. 
Nuori löytää myös itseään kiinnostavan liikuntamuodon ja tutustuu uusiin ihmisiin. Osaa 
nuorista voidaan hyödyntää myös jatkossa palkkaamalla heidät apuohjaajiksi toimintaan.

Liike-hanke liikuttaa aktiivisesti 16-29-vuotiaita kokonaisvaltaista tukea tarvitsevia nuoria 
sekä yksilöohjauksen että pienryhmätoiminnan kautta. Nuoria palkataan apuohjaajiksi 
toimintaan ja myös ulkopuoliset ammattilaiset käyvät opettamassa muutamia kertoja 
spesifejä lajeja. Tavoitteena on mahdollistaa jatkossa vielä enemmän lajikokeiluja oman lajin 
löytämiseksi sekä sellaisten liikunnallisten elämysten tarjoamisia, joihin kohderyhmän 
nuorilla ei muuten ole mahdollisuuksia tai uskallusta. Tavoitteena on hankkia myös hieman 
lisää liikuntavälineitä peruslajien toteuttamiseksi.

Vuonna 2022 toteutetaan myös puolen päivän tai 
koko päivän pituinen Liike-hankkeen päivä, johon 
kaikilla Turun Liike-hankkeen nuorilla on mahdolli-
suus osallistua. Liike-hankkeen nuorille järjestetään 
myös muutama luento (ravitsemus, nukkuminen, 
itsetunto). Tavoitteena on olla aktiivinen myös 
sosiaalisessa mediassa (instagram) ja lisätä muita 
sosiaalisen mediankanavia.

Toiminnan rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Stiftelsen Eschnerska Frilasaretet.
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Virkistymistä ja vertaistoimintaa
Virkistymistä ja vertaistoimintaa –hanke tarjoaa nuorille ja heidän lähipiirilleen mahdollisuuk-
sia voimavarojen latautumiseen koronapandemian vaikutusten jäljiltä. Hanke toteuttaa 
toiminnallista ja kulttuurillista vertaisryhmätoimintaa sekä leiritoimintaa. 

Tavoitteena on yhteistyöjärjestöjen tai muiden verkostojen avulla kohderyhmään kuuluvien 
nuorten ja heidän lähipiirinsä tavoittaminen sekä heidän voimavarojensa vahvistaminen 
vertaisryhmä- ja leiritoiminnalla. 

VirVe toimii rinnakkain kiusaamista ehkäisevän työn ja katusovittelun kanssa. Näiden kahden 
hankkeen kautta tavoitetaan kohderyhmään kuuluvia nuoria. Toiminta suunnitellaan vastaa-
maan osallistujien mielenkiinnon kohteita positiivisten ja voimaannuttavien kokemusten 
luomiseksi. 

Toiminnan rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lapsi- ja nuorisotoiminta
Turun NMKY järjestää monenlaista vapaa-ajantoimintaa lapsille ja nuorille sekä ohjaajakoulu-
tuksia yli 14-vuotiaille. Nuorille tarjotaan turvalliset puitteet tavata ystäviä sekä kehittää omia 
taitojaan ja mielenkiinnon kohteitaan. Toimintaa kuvaa vahvasti kasvun ja osallisuuden 
tukeminen sekä yhteisöllisyys. Turun NMKY:n nuorisotoiminta on kaikille avointa.

Nuorisotoimintaa koordinoivat ja toteuttavat yhdistyksen päätoimiset työntekijät apunaan 
määräaikaisia työntekijöitä ja vapaaehtoisia aikuisia nuoria. Nuorisotoiminnan muotoja ovat 
mm. partiotoiminta, perhetoiminta, koulutustoiminta, leiri- ja retkitoiminta, seikkailutoiminta ja 
rippikoulut. 

Nuorisotoiminnassa kehitetään työtapoja innovatiivisesti etsimällä uusia toimintamalleja, 
kohtaamalla nuoria ja osallistamalla heitä toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Rippikoulut
Turun NMKY järjestää 3 rippikoulua yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän 
kanssa. 2022 rippikouluun osallistuu n. 80 nuorta. Rippikoulua pidetään keväällä kolmena 
lauantaina ja leirijaksoina kesäaikana Harvan saaren leirikeskuksessa. Rippikoulujen toteutu-
misesta vastaavat nuorisotiimin työntekijät, kesäpappi ja suuri määrä koulutettuja ohjaajia.

Rippikoulujen tavoitteena on antaa kristillistä kasvatusta Turun ja 
lähialueen nuorille. Tavoitteena on myös antaa rippikoululaisille 
myönteinen kuva Turun NMKY:n toiminnasta, jotta he pysyisivät 
toiminnassa myös rippikoulun jälkeen, esimerkiksi osallistumalla 
ohjaajakoulutuksiin.

Vuonna 2022 kokeilemme rippikouluajan tiivistämistä siten, että 
rippikoulu aloitetaan vasta keväällä ja sitä pidetään tiiviisti 3 
lauantaina ennen kesän leirijaksoja.

Ohjaajakoulutukset
Turun NMKY järjestää ohjaajakoulutusta vuosittain kolmessa eri tasossa (Isoskoulutus, 
Apujohtajakoulutus ja Semijohtajakoulutus).

Ohjaajakoulutuksiin osallistuvista nuorista saadaan koulutettuja ohjaajia, jotka voivat toimia 
eritasoisissa tehtävissä leireillä ja muussa toiminnassa. Tavoitteena on kouluttaa nuorista 
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taitavia ja oma-aloitteisia nuoria sekä saada koulutuksen käyneistä 
nuorista vertaiskouluttajia tuleville nuorille. 

Koulutukset järjestetään ilta- ja viikonloppukoulutuksina kevään ja 
syksyn aikana. Koulutuksen käyneet ohjaajat voivat toimia ohjaajina 
nuorisotoiminnan erilaisissa tapahtumissa.

Osana ohjaajakoulutusta järjestetään mm. erä-, melonta- ja kiipeily-
koulutusta sekä osallistutaan mahdollisuuksien mukaan YMCActivities 
toimintaan.

Retki- ja leiritoiminta
Turun NMKY – YMCA Turku järjestää koulujen loma-aikoina ja viikonloppuina toimintaa 
lapsille ja nuorille retkien, leirien ja vaelluksien muodossa. 

Retki- ja leiritoiminnan tavoitteena on tukea osallistujien sosiaalisia ja toiminnallisia tarpeita 
sekä myös perheitä. Toisena tavoitteena on mahdollistaa NMKY:n ohjaajakoulutukseen 
osallistuvien käytännön harjoittelu ohjaajana toimimisessa. 

Vuonna 2022 koulujen talvi- ja syyslomien aikana järjestetään päivän mittaisia tapahtumia 
lapsille ja nuorille. Kesän leiritoiminta keskittyy Harvan saareen, jossa järjestetään leirejä 
lapsille, nuorille ja perheille.

Seikkailutoiminta
Turun NMKY järjestää seikkailutoimintaa pääosin ohjaajakoulutusten yhteydessä ja leiritoi-
minnassa. Vuosittain pyritään pitämään erilaisia toimintaan liittyviä viikonloppukoulutuksia 
missä osallistujat pääsevät kehittämään taitojaan.

Seikkailutoimintaan osallistuvat saavat hyödyllisiä taitoja, joita voidaan käyttää ohjaajana 
toimiessa esim. leireillä ja virkistyspäivätoiminnassa. Tavoitteena on aloittaa Tree House 
-kurssien pitäminen ja samalla rakentaa Harvaan puumajoja, joita voi käyttää myös muussa 
toiminnassa.

Isä-lapsi- ja perheleirit
Kaikille avoin NMKY:n isä-lapsi-toiminta antaa isille ja lapsille mahdollisuuden yhteiseen 
tekemiseen ja yhdessäoloon. Isä-lapsi-toimintaa organisoi joukko vapaaehtoisia isiä. 

Tavoitteena on tarjota mielekästä ja laadukasta vapaa-ajantoi-
mintaa perheille, sekä saada uusia aktiivisia isiä mukaan isä-lapsi-
toimintaan.    

Kesällä järjestetään perinteinen isä-lapsi-leiri Harvassa. Muu isille ja 
lapsille suunnattu toiminta on viikonloppuretkiä ja kertaluontoisia 
tapahtumia. Perheille järjestetään kesällä leiri Harvassa. Vuonna 
2022 on tarkoitus olla mukana näkyvämmin Turun ja Kaarinan 
seurakuntayhtymän järjestämissä ”Perheiden päivissä”.

Vapaaehtoiset ja nuoret aikuiset
Nuorisotoiminnassa on tilaa useille vapaaehtoistoimijoille erilaisissa tehtävissä ja toimin-
noissa. Sohva-nuorteniltoja järjestetään kahden viikon välein. Varttuneet nuoret kokoontu-
vat säännöllisesti kuukausittain tapaamaan toisiaan ja suunnittelemaan sopivaa vertaistoi-
mintaa. 

Nuoret aikuiset suunnittelevat ja kehittävät toimintaa, 
joiden teemoja ovat mm. rauhankasvatus, ympäristön tila 
ja kansainväliset nuorisovaihdot. Vapaaehtoiset ovat aktii-
visesti mukana Harvan saaren leirikeskuksen ylläpidossa ja 
kehittämisessä.
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Musiikki
Musiikkitoiminta tarjoaa puitteet monipuoliseen musiikin harrastamiseen ryhmissä ja musiikki-
opistossa. Kuoroissa ja soittokunnassa harrastajat ovat valtaosin aikuisia - musiikin opetukseen 
osallistuvat ovat kaikenikäisiä.

Musiikkitoiminta on kaikille avointa toimintaa, mutta edellyttää Turun NMKY:n jäsenyyttä. Mu-
siikin opiskelu perustuu henkilökohtaiseen ohjaukseen ja ammattimaiseen opetukseen. Musiik-
kiryhmien toimintaa kuvaa vahvasti yhteisöllisyys ja osallisuus. Musiikkitoimintaa koordinoi ja 
toteuttaa musiikkitoimikunta, kuorojen ja soittokunnan taiteelliset johtajat, sekä lukuisa määrä 
vapaaehtoisia toimijoita. 

Musiikkiopisto
Turun NMKY:ssä toimii taiteen laajan oppimäärän opetusta tarjoava musiikkiopisto. 
Musiikkiopistossa voi opiskella kaiken ikäiset musiikin harrastajat.

Keskeisenä toiminta-ajatuksena on toteuttaa taiteen laajan oppimäärän 
musiikin perusopetusta. Musiikillisen osaamisen kehittäminen, iloinen 
musiikkisuhde ja taito itsenäisen musiikin harrastamiseen ovat 
keskeisiä opiskelun tavoitteita. 

Säännöllisten soittotuntien lisäksi oppilailla on mahdollisuus esiintyä 
musiikkiopiston konserteissa ja tapahtumissa mm. musiikkikummi-
toiminta Liinahaan vanhainkodin kanssa ja Perheiden taiteidenyö.

Aura Brass Band  

Suomen puhallinorkesteriliiton jäsenenä Aura Brass Band on esillä myös valtakunnallisella 
tasolla osallistumalla mahdollisuuksien mukaan Suomessa järjestettäviin puhallintapahtumiin 
ja -kilpailuihin sekä tekemällä yhteistyötä muiden suomalaisten brass bandien kanssa. 

Vuosina 2020/2021 peruutetut konsertit järjestetään vuonna 2022.  
Tavoitteena on osallistua myös keväällä Puhallinorkesterien SM-
kilpailuihin 2022, avoimeen sarjaan.

Tavoitteena myös on tehdä Europpalaista Brass Band kulttuuria 
paremmin tunnetuksi Suomessa ja kannustaa niin nuoria kuin 
aikuisiakin vaskimusiikin pariin.

Aino-kuoro
Aino-kuoro on yli 18-vuotiaille tarkoitettu naiskuoro. Kuoro tarjoaa monipuolisen harrastuk-
sen, jossa laulamisen lisäksi panostetaan myös eläytymiseen ja esiintymiseen. Aino-kuoron 
tavoitteena on tarjota elämyksiä kuulijoilleen.

Kuoron vuoden 2022 tavoitteena on laajentaa ohjelmistoa ja yhteistyöverkostoa sekä 
kouluttautua vokaalimusiikin ammattilaisten ohjauksessa. Esiintymistaitoja ylläpidetään 
pitämällä perinteiset kevät- ja joulukonsertit sekä erilaisilla muilla 
esiintymisillä.

Kuoro on hankkinut uusia nuotteja ohjelmiston laajentamiseksi. 
Kouluttajiksi pyydetään tilaustöiden säveltäjiä ja ne räätälöidään 
kouluttajien kanssa kuoron tarpeisiin. Vuodelle 2022 on sovittuna 
yhteiskonsertti Naskaleiden ja Puolalanmäen lukion kuoron 
Chorus Iucundiksen kanssa.
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Mieskuoro Naskalit
Mieskuoro Naskalit on musiikillisesti korkealle tähtäävä ja sosiaalisesti hullunhauska 
uorekas yhteisö. 

Kuoro jatkaa järjestelmällistä työtään taiteellisen tason nostamiseksi ja laulajiston kasvatta-
miseksi. Haasteellisten aikojen jälkeen keskitytään erityisesti toiminnan vakiinnuttamiseen 
ja innostavaan tekemiseen.

Vuosittaisten toistuvien tapahtumien lisäksi pyritään järjestämään motivaatiota kasvattavia 
konserttimatkoja ja kuorokilpailuihin osallistumisia sekä lauluopetusta. Kevätkaudella 
järjestetään yhteiskonsertti Puolalanmäen lukion kuoron ja Aino-kuoron kanssa sekä 
100-vuotisjuhlavuodelta peruuntunut konserttimatka.

Lauluryhmä Tuurat
Lauluyhtye Tuurat ovat mieskuoro Naskaleiden senioriryhmä, joka koostuu etupäässä 
entisistä Naskaleista, joiden aktiivinen ura on kuorossa päättynyt. Yhtye on pohjaltaan ns. 
tuplakvartetti. Laulu tarjoaa kuulijalle hyvän kokemuksen ja antaa laulajalle henkistä voimaa 
ja vireyttä. Ryhmä toimii itse ohjautuvasti, viikkotreenejä vetää Matti Leikkonen.

Tuurat keräävät ohjelmistoonsa kattavan kokonaisuuden mieskuoromusiikin kentästä. 
Tuurat tekevät musiikkia, joka soveltuu esitettäväksi etupäässä pienimuotoisissa tilaisuuksissa 
ja tavoittelevat puhdasta ja yhtenäistä sointia.

Tuurat harjoittelevat viikoittain torstaisin klo 17.00-19.00. Vuoteen kuuluu muutamia 
viikonloppuharjoituksia. Tuurat esittävät tilauskeikkoja ja järjestävät keväällä yhden ja joulun 
alla toisen teemakonsertin. Tärkeä osa toimintaa on olla mieskuoro Naskaleiden toiminnan 
käytännön tukena.

Seniorikuoro
Seniorikuoro pitää yllä Turun NMKY:n varttuneempien mieskuorolaisten niin laulullista taitoa 
kuin henkistä vireyttä. Ohjelmisto sisältää perinteisiä hengellisiä, isänmaallisia, kansan- ja 
viihteellisiä lauluja. 

Tavoitteena on edistää kuoron taiteellista tasoa, saada uusia laulajia, niin että jokaisessa 
äänilajissa on vähintään kahdeksan laulajaa ja säilyttää nykyinen tulojen määrä maksullisista 
konserteista.

Seniorikuoro pitää lauluharjoituksia kerran viikossa syys-
kuun ja toukokuun välisenä aikana. Kuoron toimintaa 
tarkastetaan erikoistumalla ”omalle linjalle”, jonka avulla 
saadaan uusia esiintymismahdollisuuksia.

Seniorikuoro esiintyy pyydettäessä pääyhdistyksen 
tilaisuuksissa, vanhainkodeissa ja kirkoissa, järjestää oman 
joulujuhlan, joulukonsertin sekä kahvikonsertin. Lisäksi 
Seniorikuoro järjestää yhteisiä turisti-, konsertti- ja 
teatterimatkoja. Kuoro jatkaa kummikuorotoimintaa 
Mäntyrinteen vanhainkodissa.
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Sukellus
Sukellusjaoston tavoitteena on tarjota jäsenilleen turvalliset, edulliset ja asianmukaiset 
puitteet sukellustoiminnalle. Lisäksi harjoitamme junioritoimintaa (snorkkelikerho), joka 
tarjoaa lapsille ja nuorille helpon ja turvallisen kosketuspinnan sukeltamiseen.

Toiminnassa pyritään mukavaan yhdessäoloon ja turvalliseen 
sukeltamiseen. Snorkkelikerhossa tavoittena on, että lapset ja 
nuoret tulisivat tutuiksi "vesielementin" kanssa., uima- ja 
sukellustaidot kehittyisivät ja ehkäpä myös kiinnostus laite-
sukellukseen syttyisi.

Lapsi- ja nuorisotomintaa tullaan vuonna 2022 jatkamaan 
snorkkelikerhon muodossa. Kerho kokoontuu kevät- ja syys-
kaudella noin 20 kertaa Turun Uimahallilla.

Sukeltajille varataan kevätkaudella uimahallivuoroja harjoittelua 
varten. Järjestetyt viikkosukellukset alkavat mahdollisten jäiden lähdön jälkeen huhtikuun 
lopulla ja jatkuvat lokakuun alkuun asti. Lisäksi järjestetään kerhoiltoja ja mahdollisesti myös 
erilaisia tutustumiskäyntejä sukellustoimintaa lähellä oleviin kohteisiin (mm. ylipainehoito-
keskus Turussa).

Kuntourheilu

Jaoston tavoitteena on tarjota Turussa ja lähiseudulla asuville paikka, johon on helppo tulla 
treenaamaan, jossa on hyvä olla ja saa hyvän mielen.

Jaosto tarjoaa kuntosalitoimintaa 15 vuotta täyttäneille laadukkaassa ympäristössä ja 
edullisesti. Yläikärajaa ei ole. Salilla, joka toimii osoitteessa Kaskenkatu 10, on mahdollista 
harjoittaa sekä aerobista kuntoilua että toiminnallista ja voimaharjoittelua.

Kuntosalitreeni antaa monipuolisen mahdollisuuden itsensä fyysiseen kehittämiseen. 
Treeniaikaa, kulkutagin ja yhdistyksen jäsenyyden voi 
lunastaa iltaisin kuntourheilujaoston vapaaehtoisilta 
salivalvojilta.

Kuntourheilujaostolla on myös salibandyvuoro Wäinö 
Aaltosen koulussa Hirvensalossa lauantaisin klo 14.-15.30.

Liikunta ja urheilu liikuttaa Turun alueella viikoittain satoja aktiivisia liikunnan harrastajia ja 
tavoitteellisia urheilijoita. Toimintaa koordinoivat yhdistyksen päätoimiset työntekijät apunaan 
monet ammattitaitoiset ja osaavat oto- ja talkoovalmentajat. 

Nuorilla on mahdollisuus liikkua ja kehittyä positiivisella tavalla turvallisessa ympäristössä - vas-
tuullinen toiminta liikunnassa ja urheilussa on meidän yhteinen asiamme. Toiminnan keskeise-
nä vahvuutena on yhteisöllisyys. Liikunta ja urheilu on avointa ja kaikille tarkoitettua iloista ja 
tavoitteellista toimintaa.

Liikunta
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Koripallojoukkuetoiminta
Turun NMKY toteuttaa Turun alueella hyvin ohjattua ja johdettua koripallotoimintaa. Toi-
minta on tavoitteellista, haastavaa, hauskaa ja kunkin osaamiselle ja motivaatiolle sopivaa. 
Laadukkaasti ohjatuissa tapahtumissa ja harjoituksissa liikkuu viikoittain noin 300 koripallon 
harrastajaa pikkuritareista aina miesten edustusjoukkueeseemme asti 25 ammattitaitoisen 
valmentajan johdolla. Koripallotoiminan arvoja ovat: ilo, oppiminen, kaveruus ja tavoitteel-
lisuus.

Koripallotoiminnan strategiasta, tavoitteista ja toiminnasta sekä näiden arvioinnista vastaa-
vat valmennuksen- ja joukkueenjohtajien ohjausryhmät. Seuralla on arvojen mukaisesti toi-
mivat joukkueet jokaisessa junioreiden ikäluokissa. Aikuisten harrastejoukkueita on kaikissa 
läntisen alueen sarjoissa. Edustusjoukkue pelaa miesten valtakunnallisessa 1A divisioonassa.

Yhteistyötä tehdään Turun seudun urheiluakatemian ja Koripalloliiton kanssa. Seuran 
akatemiavalmentajan tehtävänä on valmentaa ja vastata erityisesti yläkouluikäisten ja toisen 
asteen urheiluoppilaitoksissa opiskelevien koripallovalmen-
nuksesta. Yhteistyössä Turun kaupungin kanssa liikutetaan 
myös  Turun alueen koululaisia. Mihi-harrasteliikuntapalvelu 
on tarkoitettu liikunnan aloittelijoille sekä omatoimisesti ja 
vähän liikkuville nuorille.

Uusia yhteistyötapoja toimivalle yhteistyölle kehitetään 
yhdessä kumppaneiden kanssa. Näiden avulla mahdollisim-
man monen juniorin olisi taloudellisesti mahdollista 
harrastaa, kilpailla ja menestyä koripallossa.

Suunnistus
Suunnistusjaoston toiminta on suunnattu suunnistuksen alkeet jo hallitseville aikuisille. 
Toiminta ei ole valmennustoimintaa, vaan enemmänkin samanhenkisen porukan yhteistä 
harrastamista vaihtelevalla intensiteetillä ja sitoutumisella.

Suunnistusjaoston toiminnan pääpaino on joukkuekisoihin osallistumisessa. Vuoden mittaan 
järjestetään suunnistustapahtumia ja harjoituskisoja myös itse, ja siitä on muodostunut 
toiminnan toinen painopiste.  Viikoittainen toiminta tapahtuu oma-aloitteisesti Turun 
alueen kuntorasteilla suunnistaen. 

Tärkeimpänä tavoitteena on jäsenten suunnistustaitojen kasvattaminen mahdollistamalla 
joukkuekilpailut. Jukolan viesti on vuonna 2022 aivan lähialueella, ja sinne pyritään saamaan 
kolme joukkuetta: kaksi Jukolan viestiin ja yksi Venlojen viestiin.

Myös jäsenmäärän kasvattaminen on tavoitteena. Korona on haitannut tätä, mutta toivot-
tavasti tilanne sen suhteen paranee. Jäsenten ratamestaritaitojen kasvattaminen on kolmas 
tärkeä tavoite. Näin pysytään myös alueen suunnistusyhteisön tietoisuudessa.

Jonkun vuosittaisen Rogaining-sprint-kisan järjestely näyttää vakiintuvan jaoston ohjemaan 
ja myös Antin Syyserikoinen halutaan pitää ohjelmassa. 
Näillä saadaan ratamestari- ja muita järjestelytehtäviä. 
Lisäksi tämä toimii varainhankintana, ja tunnettuus palvelee 
myös jäsenhankintaa. 

Jäsenmäärän kasvattamiseksi pyritään järjestämään pieni-
muotoisia kisailuja kauden mittaan. Kilpailuhenkisiä suun-
nistajia tämä toimintamuoto vetää puoleensa, ja tutustumi-
nen muihin seuran jäseniin tapahtuu samalla. Tämä 
puolestaan motivoi toimintaan.
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Auran Tähti Pojat
Auran Tähti Pojat on Turun NMKY:n meripartiolippukunta, joka on yli sadan vuoden ajan 
järjestänyt toimintaa kaikille 7-vuotiaista sudenpennuista aikuisiin asti. Viikoittaisten ko-
koontumisten lisäksi ohjelmaan kuuluu muun muassa retkiä, leirejä ja purjehduksia, joilla 
opetellaan partio-ohjelman mukaisia taitoja ja pidetään hauskaa. 
 
Vuodelle 2022 ATP on asettanut tavoitteikseen toiminnan suunnitelmallisuuden lisäämisen 
ja viestinnän kehittämisen. Lisäksi painotetaan erilaisten partioelämysten tarjoamista viik-
kotoiminnan ohella. Olennaista on tekemällä oppiminen ja ikimuistoiset kokemukset, jotka 
motivoivat jokaista tähtipoikaa partiossa ja arjessa.  
 
Partioelämyksiä lippukunta tarjoaa kehittämällä omien retkien ja purjehduksien sisältöä. 
Ensi vuonna tarjolla on myös upeita alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä tapahtu-
mia: sudenpennuille Tammileiri XVIII, yli 12-vuotiaille kahdeksas Finnjamboree Kajo’22 ja yli 
15-vuotiaille European YMCA Scouting and Jungschar Groupin Saksassa järjestämä Leader-
ship Training and Seminar. 

Turun Tähti-Tytöt
Turun Tähti-Tyttöjen toimintaan vuonna 2022 osallistuu pääosin kouluikäisiä ja vanhempia 
partiolaisia. Lisäksi perhepartiotoimintaan osallistuu alle kouluikäisiä. Meripartiotoimintaa 
lapsille järjestetään viikottaisina kokouksina, ilta- ja viikonloppupurjehduksina, retkinä,  
leireinä ja tapahtumina. Nuorille ja aikuisille järjestetään kerran kuussa partiohenkistä virkistys- 
toimintaa. Lippukunta järjestää myös erilaisia varainkeruukampanjoita ja -tapahtumia.

Vuonna 2022 Turun Tähti-Tytöt järjestää viikoittain meripartiotoimintaa tytöille merellä ja 
maalla. Toiminta pidetään laadukkaana ja toimitaan partioaatteen mukaisesti. Taivoitteena 
on kehittyä lippukuntana ja järjestää sekä lapsille, että aikuisille hyvää harrastustoimintaa.

Vuoden 2022 tavoitteena on täyttää kaikki lippukunnan pestit hyödyntäen Suomen Par-
tiolaisten pestikeskusteluja, sekä kouluttaa pestatut asianmukaisella tavalla. Lippukunta 
hankkii uusia jäseniä ja erityisesti aikuisten partioharrastusta parannetaan panostamalla 
aikuispartiotoimintaan ja koulutuksiin. Meritähden rinnalle kunnostetaan lippukunnan uusi 
jolla, jotta yhä useammat lapset ja nuoret saadaan nauttimaan purjehduskesästä.

KFUM:s Scouter Kamraterna
KFUM:s Scouter Kamraterna toiminta on partiotoimintaa ja sen toiminta perustuu siis ylei-
seen partio ohjelmaan. Toiminta on suunnattu kaikenikäisille.

Ensi vuoden tavoitteet ovat toiminnan normalisoituminen koronatilanteen jälkeen ja toimi-
vuuden varmistaminen, sekä vanhojen jäsenten (sekä nuorten että aikuisten) säilyttäminen 
lippukunnassa jotta toiminta pysyisi vakaana. Lisäksi jäsenten viihtyvyyden takaaminen  
järjestelemällä toiminta ja tapahtumat niin ettei kenelläkään ole liikaa työtä tai taakkaa  
vastuullaan. Uusien johtajien rekrytointi on myös suunnitteilla.

Partiotoiminta
Partiotoiminta on yksi vanhimmista Turun NMKY:lla edelleen olemassa olevista toiminnoista. 
Ensimmäinen lippukunnista Auran Tähti Pojat perustettiin vuonna 1917 ja se on samalla myös 
yksi Turun vanhimmista lippukunnista. 

Partio on toimintamuotona käytössä koko YMCA:n maailmanlaajuisessa toiminnassa. YMCA-
liike on aikoinaan ollut vaikuttamassa myös partioliikkeen syntyyn.

Kaikki Turun NMKY:n partiolaiset ovat myös Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n jäseniä. 
Lippukunnat noudattavat toiminnassaan Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa. 
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Auran Tähti Poikien tukiyhdistys
Auran Tähti Poikien Tuki ry (APTU) on partiolippukunta Auran Tähti Poikien (ATP) ”vanhempain-
yhdistys”, jonka tavoitteena on tukea ATP:n toimintaa käytännön, talouden ja partiotoiminnan 
toteutuksessa.

APTUn tavoitteena on mahdollistaa ATP:n jäsenten keskittyminen partiotoimintaan käytännön 
järjestelyjen sijaan. Lisäksi tarjoamme vanhemmille ja muillekin aikuisille partiohenkistä vapaa-
ajantoimintaa sekä järjestämme partiolaisten perheille yhteisiä tilaisuuksia.

Tukiyhdistys pitää kiinteästi yhteyttä lippukuntaan. Lisäksi lisää vanhempia rekrytoidaan 
mukaan toimintaan. Talouden tueksi järjestetään myyjäiset ym. rahankeruukampanjoita.

Scoutkåren Kamraternas Föräldra- och
Understödsförening ”SKUFFEN”
Skuff enin tarkoituksena on tukea Lippukunnan Kamraterna toimintaa niin taloudellisesti kuin 
aatteellisestikin. Yhdistykseen kuuluu  tällä hetkellä  noin 30 jäsentä koostuen partiolaisten 
vanhemmista, tuttavista ja ”senioripartiolaisista”. Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin 4-8 
kertaa/vuosi kokoukseen johon jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan, keskustelemaan ja 
päättämään yhdistystä koskevista asioista.
------------------
Skuff en har som målsättning och uppgift är att såväl ekonomiskt som ideellt understöda 
Scoutkåren Kamraternas verksamhet. Till föreningen hör för närvarande ett 30-tal medlemmar 
bestående av föräldrar, bekanta och ” seniorscouter”. Föreningens styrelse samlas till möte 4-8 
ggr per år dit samtliga medlemmar är välkomna att delta, diskutera och besluta om till förenin-
gen hörande ärenden.

Kuten tukiyhdistykselle tunnusomaista, sen vuodesta toiseen jatkuvana päämääränä on toi-
minta mm. varojen hankkimiseksi ja lippukunnan taloudellinen tukeminen niin hyvin kuin 
mahdollista.

Tavoitteena on myös jatkaa Paimiossa olevan Holkenin retkeilymajan ja sen piharakennuksien 
sekä tontin/ympäristön ylläpitotöitä, pääasiassa talkootyönä. Korona-aikana käyttö on tosin 
ollut sangen vähäistä, ja siten huoltotarve myöskin. Tavoitteena on myös lisätä retkeilymaja 
Holkenin käyttöä syksyllä ja talvella, myös muiden lippukuntien ”vuokra”-käytössä.

Uusien jäsenien rekrytoiminen yhdistykseen jatkuu.
----------------------
Enligt vad som är  tillkännagivande för understödsföreningar, fortsätta den kontinuerliga verk-
samheten att bl.a. skaff a medel, som möjliggör ett så bra ekonomiskt understöd till scoutkåren 
som möjligt.

Föreningens målsättning är att fortsätta underhållsarbeten gällande utfärdsstugan Holken i 
Pemar, inklusive uthus och tomt/omgivning, huvudsakligen i form av talkoarbete. Under Co-
rona-parentesen har dock verksamheten varit ytterst sparsam, 
och därav också behovet av service och underhåll mycket litet. 
Vi strävar till ökad användningsgrad av utfärdstugan Holken 
under höst och vinter, även som ”uthyrning” åt gästande scout-
kårer.

Rekrytering av nya medlemmar till vår förening fortsätter.
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NMKY-Sosiaalipalvelut
NMKY-Sosiaalipalvelut on toiminut jo vuodesta 1990 yksityisenä palveluntuottajan lasten-
suojelun jälki- ja avohuollon sektoreilla. Sosiaalipalveluilla on neljä Nuorten tukiasunto-
yksikköä, jotka toimivat Turussa (2), Raisiossa ja Salossa sekä vuonna 2021 perustettu Tuetun 
asumisen yksikkö Turussa.

Nuorten tukiasunnoilla keskitytään itsenäistymisvaiheessa olevien, 16 – 25 -vuotiaiden 
nuorten elämänhallinnan ja itsenäisen arjesta selviytymisen tukemiseen ja harjoitteluun, 
ammatillisesti ja tavoitteellisesti. Paikkoja nuorille on tällä hetkellä yhteensä 60, Sosiaali-, 
kasvatus- tai terveysalan ammattilaisina toimivia tukiperhetyöntekijöitä 24 ja jokaisen 
tukiasuntoyksikön toiminnasta vastaa oma talojohtaja.  

Tuetun asumisen yksikkö on suunnattu 18-30 -vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat vahvaa, 
toiminnanohjauksellista tukea elämänhallintaan ja arjesta selviytymiseen. Yksikössä on 
14 asiakaspaikkaa ja siellä toimii neljä ohjaajaa yhdessä toiminnasta vastaavan talojohtajan 
kanssa. Ohjaajat toimivat kahdessa vuorossa. 

Sekä Nuorten tukiasunnoilla että tuetun asumisen yksikössä hyödynnetään tehokkaasti 
normaalille vuokra-asumiselle ominaisia puitteita. Toiminta tarjoaakin erinomaiset mahdol-
lisuudet tavanomaisen perusarjen, elämänhallinnan ja asumisen harjoitteluun yhdistettynä 
tavoitteelliseen ja ammatilliseen sosiaaliseen tukeen.

NMKY-Sosiaalipalvelut järjestää Henkilökohtaista palveluohjausta tilanteissa, joissa siirty-
minen tukiasunnoista täysin itsenäiseen elämään ja omaan asuntoon edellyttää, syystä tai 
toisesta, pehmeää laskua. Henkilökohtaisessa palveluohjauksessa hyödynnetään tukiasumi-
sen aikana nuoren ja tukiperhetyöntekijän välille syntynyttä tukisuhdetta. Tällöin ennestään 
tuttujen verkostojen, elämäntilanteiden ja haasteiden johdosta 
henkilökohtainen palveluohjaus luo katkeamattoman 
jatkomahdollisuuden tukeen ja ohjaukseen.

NMKY-Sosiaalipalveluiden tavoitteena on nuoren yksilölliset 
resurssit huomioivan ja nuoren yksilöllisiin tarpeisiin parhaalla 
mahdollisella tavalla vastaavan asiakaslähtöisen työn tekeminen. 
Tähän pyrittäessä arvostava ja läsnä oleva kohtaaminen ovat 
avainasemassa. Arjen työtä ja palvelua muotoillaan yhdessä 
nuoren kanssa, hänen tarvettaan varten.

NMKY-Sosiaalipalvelut (BSM-palvelut Oy) on Turun NMKY ry.n  omistama sosiaalipalveluyhtiö.

Senioritoiminta
Säännöllisestä senioritoiminnasta senioriaamukahvitoimintaa 
jatketaan vuonna 2022 samalla toiminta-ajatuksella kuin aikaisemmin. 
Lähtökohtaisesti joka kuun kolmantena tiistaina yli 60-vuotiaat jäsenet 
tai toiminnasta kiinnostuneet seniorit ovat tervetulleita kokoontu-
maan yhdistyksen johtokunnan huoneeseen aamukahvin ja mielen-
kiintoisen luennon ääreen. Tilaisuus aloitetaan ja päätetään laululla tai 
virrellä sekä hartaudella.

Edellä mainittujen lisäksi NMKY-yhteisöllä on muutakin toimintaa Varsinais-Suomen alueella. 
Nuorten tukiasuntopalvelut tarjoavat mahdollisuuden itsenäisen asumisen opetteluun sitä tar-
vitseville. Seniori-ikäiset kokoontuvat heitä kiinnostavien teemojen parissa säännöllisesti. 
Kaikenikäisille on useita erilaisia mahdollisuuksia kokoontua NMKY:n leirikeskukseen Harvan 
saaressa. YMCA on maailman suurin nuorisojärjestö. Kansainvälinen verkosto antaa hyvät mah-
dollisuudet monipuoliseen toimintaan myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Ja vielä paljon muuta
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Harvan saaren leirikeskus
Harvan saaressa on hyvä mahdollisuus nauttia luonnosta, kokeilla uusia aktiviteetteja ja 
löytää itsestään uusia puolia. Siellä saa uusia ystäviä ja uusia unohtumattomia muistoja. 
Harvassa yhteisöllisyys korostuu ja siellä on mahdollisuus jaettuun, turvalliseen ryhmäkoke-
mukseen. Harva on ensisijaisesti lasten ja nuorten leiri- ja retkipaikka, jossa myös vanhempi 
väki viihtyy.

Turun NMKY:n omistama Harvan saaren leirikeskus sijaitsee Turun saaristossa, n. 20 km 
päässä Turusta. Harvassa on majoitustilaa jopa 60 hengelle ja hyvät toiminnalliset mahdolli-
suudet. Harvan saaren yhteysaluksena toimii M/s Vihuri. Vihurin toiminnallisuutta ja turvalli-
suutta parannetaan ennen kevään kauden aloitusta. 

Kesäkausi 2022 on täynnä Turun NMKY:n omaa leiritoimintaa, sekä mahdollisuuksien mu-
kaan muuta toimintaa. Harva on aktiivisessa viikonloppukäytössä touko-, elo-, syys- ja loka-
kuussa. Syys- ja kevätkauden   arkipäivät ovat käytössä leirikouluja, työyhteisövierailuja ja 
kokouksia varten. Harvan toimintakausi on huhtikuulta marraskuulle – talvikaudella veneillä 
ei pääse Harvaan.

Rakennukset ja toimintamahdollisuudet Harvassa ovat toimivia, turvallisia ja helposti käy-
tettäviä. Harvan säännöt ja toimintatavat ovat helposti saatavilla ja omaksuttavissa. Harvan 
saaren leirikeskus toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Harvaan rakenne-
taan uusi kiinteä kota, joka toimii iltanuotioiden lisäksi toiminnallisena kokoontumistilana, 
sekä opetus- ja kokouskäytössä. Parakin ja sen tilojen käyttöä selvitetään. 

Harvasta tiedottamista ja viestintää parannetaan kehittämällä verkkosivuja ja ohjeita, sekä 
asiakirjoja ja suunnitelmia. Sosiaalisen median näkyvyyttä lisätään ja varauskalenterin vapai-
ta aikoja tarjotaan oman yhdistyksen sisällä ja yhteistyökumppaneille.

Kesäkaudella palkattu kesäisäntä huolehtii Harvan kun-
nosta ja siisteydestä, sekä ryhmien venekuljetuksista ja 
ohjeistuksista. Muuna aikana leirikeskusta ylläpidetään 
palkkiotoimisesti ja vapaaehtoisvoimin. Ruokahuollossa 
tehdään yhteistyötä Heinänokan keittiön kanssa ja keit-
tiöön palkataan tarpeen mukaan tapahtumakohtaisia 
leirikokkeja.

Kansainvälinen toiminta
Turun NMKY on osa maailmanlaajuista YMCA-nuorisojärjestöä. Tämä verkosto antaa moni-
puolisesti erilaisia mahdollisuuksia kansainvälisiin kontakteihin, vuorovaikutukseen, koulu-
tuksiin ja vapaaehtoistyöskentelyyn. Toiminta kohdennetaan erityisesti nuorille ja nuorten 
parissa työskenteleville ammattilaisille sekä vapaaehtoisille. 

Kansainvälinen toiminta on mahdollisuus verkostoitumiseen, non-formaaliin oppimiseen ja 
osallisuuteen. Tavoitteena on osallistaa nuoria toimimaan itse ja ryhmässä, kehittää nuorten 
parissa toimivien tietoja ja taitoja, sekä organisoida nuorten aikuisten kansainvälistä toi-
mintaa. Globaalikasvatusta kehitetään osaksi Turun NMKY:n nuorten toimintaa. Toimintaa 
toteutetaan Erasmus+ -ohjelman avulla ja yhteistyössä Suomen 
YMCA:n Liiton kanssa.

Nuorille toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteiset kansain-
väliset leirit kumppanimaassa ja Harvan saaren leirikeskuksessa. 
Nuoria ja nuorten parissa työskenteleviä osallistuu YMCA Finlan-
din alaiseen kehitysyhteistyöhön ohjelman kohdemaissa. 18+ 
-ikäisten uuteen ohjelmaan tulee KV-mahdollisuuksien lisäksi 
globaalikasvatussisältöjä. Peacemakers-toiminta on osa 18+ -oh-
jelmaa. Turun NMKY järjestää nuorten parissa toimiville tutustu-
mismatkan mm. Treehouse-menetelmään.
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Talousarvio 2022Turun NMKY ry TALOUSARVIO 2022

VARSINAINEN TOIMINTA 2022 2021
TUOTOT
Varsinaisen toiminnan tuotot 920 320,00 732 240,00

KULUT  
Varsinaisen toiminnan kulut -289 960,00 -218 340,00
Palkat -588 551,00 -530 550,00
Henkilösivukulut -226 258,00 -186 409,00
Vuokrat -40 546,00 -41 446,00
Muut yleistoiminnan kulut -89 510,00 -87 460,00
Hallintokulut -125 714,00 -101 145,00
KULUT YHTEENSÄ -1 360 539,00 -1 165 350,00

VARSINAISEN TOIMINNAN TULOS -440 219,00 -433 110,00

VARAINHANKINTA

TUOTOT
Jäsenmaksut 25 000,00 25 000,00
Varainhankinnan tuotot 17 350,00 18 075,00
Vuokrat As Oy Turun Sirkkalankatu 27 600 000,00 600 000,00
Vuokrat Kesk. Kiint Kaskenkolmio 448 000,00 448 000,00
TUOTOT YHTEENSÄ 1 090 350,00 1 091 075,00

KULUT
Varainhankinnan kulut -800,00 -800,00
Vastikkeet Sirkkalankatu -460 456,00 -460 456,00
Vastikkeet Kaskenkolmio -284 544,00 -284 544,00
Muut kulut -37 000,00 -34 000,00
KULUT YHTEENSÄ -782 800,00 -779 800,00

TUOTTO-/ KULUJÄÄMÄ -132 669,00 -121 835,00

RAHOITUSTOIMINTA
TUOTOT
Osinkotuotot 50 800,00 50 000,00
Korkotuotot 0,00 0,00
Yleisavustukset 73 500,00 78 495,00
TUOTOT YHTENSÄ 124 300,00 128 495,00

KULUT
Korkokulut -15 000,00 -15 000,00
Muut rahoituskulut 0,00 0,00
KULUT YHTEENSÄ -15 000,00 -15 000,00

TILIKAUDEN TULOS -23 369,00 -8 340,00

STEA yleiskulukorvaus 50 000,00 79 350,00

TASE-ERÄT
Lainojen lyhennykset -50 000,00 -50 000,00
Alijäämä ed. tilikausi 13 000,00 -20 000,00
TASE-ERÄT YHTEENSÄ -37 000,00 -70 000,00

TOIMINNAN TULOS -10 369,00 1 010,00
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