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Oulun NMKY:n perustamisesta tuli 25.3.2016
kuluneeksi 120 vuotta. Juhlapäivän osuessa Pitkäperjantaille päätettiin pääjuhla järjestää 24. huhtikuuta, sillä edellisenä päivänä Ynni oli saanut järjestettäväkseen Suomen
NMKY:n kevätliittopäivät. Päiville osallistui
kolmattakymmentä namikalaista ympäri Suomea. Samaisena lauantaina nautittiin ”perhepiirissä” juhlapäivällinen noin sadan osallistujan voimin vanhan Ynnin kulmilla Kirkkokatu
3:ssa. Tuomiokirkossa järjestetyn Juhlajumalanpalveluksen jälkeen kokoonnuttiin pääjuhlaan Raatin nuorisotalolle (ks. kuvakavalkaadi
seuraavilla sivuilla). Juhlien yhteydessä julkistettiin Suomen NMKY:n Liittojen (YMCA
Finland) edellisen vuoden lopulla lanseeraama uusi YMCAoulunnmky-logo. Syyspuolen toistaiseksi merkittävin juhlavuoden tapahtuma on ollut Mieslaulajien yhdessä Jukka
Kuoppamäen kanssa järjestämä ”Sininen ja
valkoinen” -konsertti lähes loppuunmyydyssä Madetojan salissa.
Muutoin juhlavuoden toiminta on pääosin sujunut tuttuja uomia. Tähänastisia kohokohtia
ovat olleet mm. Pohjan Veikkojen menestyminen partiotaitokilpailuissa ja erityisesti Pilpajärven uuden partiokämpän ja varaston rakennushanke. Vanhat rakennukset purettiin
kesällä ja uuden varastorakennuksen hirsikehikko on jo pystyssä. Tavoitteena on saada
myös kämpän kehikko pystyyn ja katot molempien päälle ennen talven tuloa.
Koripalloilijoiden edustusjoukkue säilytti keväällä sarjapaikkansa miesten 1A-divisioonassa ja uusi sarjakausi on jo hyvässä vauhdissa. Junioreiden menestyksestä voi lukea
toisaalta tästä lehdestä. Yksilölajeissa on jatkunut suunnistajiemme ja yleisurheilijoidemme menestys SM-kisoissa. Kaikkiin kuoroihin
on taas saatu ilahduttavasti uusia laulajia, jo-

ten parin taukovuoden jälkeen kasassa on taas
Ynnin poikien harjoituskuoro Junnut. Kuorojen määrässä ei tapahtunut muutosta, sillä nuorisokuoro Oulun Fröökynöiden Friidut
lopetti toimintansa ainakin toistaiseksi. Sen
sijaan. Ynnin suurin tapahtuma, Terwamaraton onnistui – kiitos myös parempien sääolosuhteiden- edellisvuotta paremmin ja taustajoukot ovat jo aloittaneet valmistelut ensi
vuoden maratonia osana Suomi 100 vuottatapahtumia.
Taloudellisesti yhdistyksemme jatkaa parin
viime vuoden vakaalla tasolla. Pieniä merkkejä talouden elpymisestä tosin on jo havaittavissa, mutta vielä niiden signaalien varaan
ei Ynnin hallitus ei katsonut olevan mahdollista tehdä uusia taloudellisia linjauksia. Pieni
kädenojennus toiminnalle on päätös maksaa
aiempaa suurempi myyntipalkkio adventtikalentereista. Toivottavasti päätös omalta
osaltaan kääntää yhdistyksemme pitkäaikaisimman, yli 40 vuotta jatkuneen varainhankintamuodon myynnin kasvuun.
Suomen NMKY:n Liiton Menestyksen Avaimet –hanke päättyy tämän vuoden lopussa,
eikä tätä kirjoittaessa ole vielä tietoa uusien
hankkeiden sen enempää kuin Paikka Aukihankkeen toteutumisesta ensi vuonna. Kiitos
Henkalle paikalliskoordinaattorin pestin hoitamisesta. Aika näyttää mitä tulevaisuus tuo
tullessaan.
Hyvää juhlavuoden loppua
KARI METTOVAARA
toiminnanjohtaja
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YNNI 120 vuotta Juhlapäivällinen 23.4.

Tervetuloa, Ynnistä YMCA

(kuvat Markku Lukkari)

Vähän varttuneempia juhlavieraita

Maestro Ahti Sepp

Ansiomerkein palkitut

Kunniapuheenjohtaja Sulo Lehto

Solistina Erkki Koskela

Nuoria juhlavieraita

Ynnin Pojat

Juhlajumalanpalvelus 24.4.

Nuoria juhlavieraita

Friidut

Tuomiokirkossa alkoi ristisaatolla ja päättyi seppelpartion lähettämiseen
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Päiväjuhla 24.4. Raatin nuorisotalolla (kuvat Jussi Määttä)

Ynnin Pojat

Juhla alkoi lippujen esiinmarssilla
Puheenjohtaja Markku Lukkari toivotti
juhlaväen tervetulleeksi.

Juhlapuheen piti pääsihteeri
Juha Virtanen (YMCA Finland)

Toiminnanjohtaja Kari Mettovaara
kiitospuheessaan
Lauluflikat
Vaskiveikot

Friidut

Fröökynät
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Ansiomerkein palkitut

ONMKY:n Mieslaulajat

Juhlan päättyessä liput poistuvat
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YMCA Finland 2017

(otteita Suomen NMKY:n Liitto ry:n toimintasuunnitelmasta vuodelle 2017)

Toimintaympäristö
Tuleva toimintakausi aloitetaan uuden nuorisolain ohjaamana. Laki tarjoaa työvälineitä ja mahdollisuuksia toimialan ajantasaiseen ja jatkuvaan kehittämiseen väestörakenteen ja yhteiskunnan muutoksissa.
Lain tarkoituksena on vahvistaa nuorten kykyä ja edellytyksiä osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa sekä
edistää nuorten yhdenvertaisuutta.
Erityisesti maamme väestörakenteen muutos vaikuttaa merkittävästi 0–29 -vuotiaiden nuorten osuuteen
kuntien koko väestöstä. Ennusteen mukaan vuonna 2024 nuorten osuus kunnan koko väestöstä vaihtelee alle 16 prosentista yli 45 prosenttiin. Ennusteen mukaan valtaosa nuorista asuisi maan läntisissä kunnissa sekä suurimmilla opiskelupaikkakunnilla. Suomen NMKY:n liiton keskeiset jäsenyhdistykset toimivat
näillä alueilla. Tämän lisäksi yhteiskunta on viimeisen 10 vuoden aikana nopeasti muuttunut yhä monikulttuurisemmaksi. Tämä muutos koskee maantieteellisesti samoja alueita ja erityisesti nuoria.
Digitaalinen toimintaympäristö, mukaan lukien sosiaalinen media, on laajentanut ja monipuolistanut nuorten tapaa harrastaa, vaikuttaa, osallistua ja kommunikoida. Nämä muutokset ovat haastaneet myös Suomen NMKY:n liiton kehittämään nuorisotyön tapoja ja toimintoja uusissa ympäristöissä.
Kaikesta huolimatta nuorten ryhmien kasvokkain kohtaamisen tarve on säilynyt. Yli 170-vuotias nuorisojärjestö on suhtautunut aikakausien muutospaineisiin ja haasteisiin kehittämällä toimintaansa. Kansainvälisesti ja kansallisesti hyvin verkostoituneena ja toimintakykyisenä YMCA haluaa myös vuonna 2017 olla mukana tekemässä ja kehittämässä ajanmukaista nuorisotyötä.
YMCA-toiminnan näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen
– YMCA Finlandin viestinnän uudistamisprosessi jatkuu keskeisenä tavoitteena koko Suomessa toteutettavan toiminnan näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen
– viestinnän keskiössä ovat sosiaalisen median hyödyntäminen, liiton ja paikallisyhdistysten yhteinen
tiedotuslehti Kärjessä ja liittojen Internet-sivustot
– viestintäsymposium järjestetään kesäkuussa risteilynä Tallinnaan
– YMCA-brändin vahvistaminen ja yhteinen viestinnällinen ilme
– Liiton palvelukyvyn vahvistaminen
Paikallisyhdistysten toimintaedellytyksien vahvistaminen
– NMKY:n liitto aktiivisena vaikuttaja
– Alueellinen toimintaedellytysten vahvistaminen
– Yhteisöllisyyden ja tuloksellisuuden vahvistaminen
– YMCA-toimijoiden kansainväliset yhteydet ja verkostoituminen
– Yhdistysten hankkeiden tukeminen
Paikallisyhdistysten vahvuuksien ja yhteistyön tukeminen
– Koulutustoiminta tukee paikallisyhdistyksiä
– Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa
– Kansainvälinen koulutus
YMCA-aatteen edistäminen
– Yhdistysten henkilökunnan YMCA-identiteetin vahvistaminen
– Change Agent –koulutusohjelma
– FINYMCA-toiminta
– Etelän vapaaehtoistoiminta
– Uusien YMCA-yhteisöjen perustamisen ja käynnistämisvaiheen tukeminen
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Ynnin juniorikoripalloilijoita mukana
juniorimaajoukkueissa!
Ynnin juniorikoripallolla menee hyvin. Laadukkaasta tekemisestä yhtenä osoituksena on
usean junioripelaajan selviytyminen oman
ikäluokkansa maajoukkueryhmään menneen
kevään ja aikana. 2001 syntyneet Janette Hanni ja Frans Raudasoja raivasivat tiensä puolestaan 15 vuotiaiden maajoukkueisiin ja Jose
Botti selvitti tiensä 14-vuotiaiden joukkueen
16 pelaajan ryhmään.

-Janette, millaista oli olla mukana maajoukkueessa ja koripalloleirillä koripallon suurmaassa, Liettuassa?
”Kesän aikana sain kokea monta upeaa koripalloon liittyvää asiaa ja yksi niistä oli tulla
valituksi maajoukkueleirille Liettuaan 10 päivän leirille. Oli mahtavaa päästä treenileirille maajoukkueen kanssa. Ne, jos jotkin kehittävät pelaajia, niin henkisesti kuin fyysisesti.

”Tämä on poikkeuksellinen tilanne. Olen ollut
Ynnin nuorisopäällikkönä vuoden 2009 syksystä ja ensimmäistä kertaa meillä on useampia pelaajia juniorimaajoukkueissa. En
usko sattumaan, vaan olemme pystyneet kehittämään toimintaamme enemmän pelaajan yksilöä tukevaksi. Myös tulevat ikäluokat näyttävät valoisilta. Pidän
hyvin todennäköisenä, että juniorimaajoukkueita nähdään
lähivuosinakin ynniläisiä” –
kommentoi nuorisopäällikkö
Mika Lustig.

Lähdin kotoa yöjunalla Helsinkiin isäni saattamana ja hänen suustaan kuuluivat taas tutut
kuuluisat sanat, joilla on tsempannut minua
jo monta leiriä. ”Enjoy the ride” ja joka kerta kun hän sanoi näin, alkujännitys helpotti.
Kun matkustimme leirille, menimme ensin laivalla Tallinnaan, josta oli noin 11 tunnin bussimatka Viron ja Latvian kautta
Liettuaan.

Kevään ja kesän maajoukkuetoiminta koostui Kisakallion
Urheiluopistolla järjestetyistä
harjoitusleireistä sekä kansainvälisistä harjoitusturnauksista.
Kesän aikana Janette ja Frans
olivat mukana Kööpenhaminassa järjestetyssä turnauksessa
ja Jose pääsi haistelemaan ikäluokkansa Euroopan kärkitasoa Virossa järjestetyssä turnauksessa. Hyvien otteiden myötä
Janette selvitti tiensä myös Liettuassa järjestetylle harjoitus- ja
turnausleirille.

Asuimme leirin ajan hostellissa, missä meillä oli 4 hengen
tai jopa 8 hengen huoneita. Samassa rakennuksessa oli koripallokenttä ja kuntosali. Päivät
alkoivat aamuliikunnalla noin
kello 9 sitten vasta aamupala ja
sen jälkeen aamutreenit, jotka
kestivät noin 2h. Aamutreenien
jälkeen oli ruoka ja siesta.
Siestan jälkeen oli palavereiden
aika. Osa palavereista pidettiin
koko joukkueen kesken ja osa
oli pelaaja-valmentaja keskusteluita, esim. ”mitä haluat koripallolta tulevaisuudessa, mitä
paikkaa haluat pelata ja millä
pelipaikalla voisit auttaa nais-
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ten maajoukkuetta ja mitä
olet valmis tekemään saavuttaaksesi unelmasi ja tavoitteesi”.

tomasti yksi kiinnostavimmista ja huikeimmista valmentajista, joiden kanssa
olen ollut tekemisissä. Keskustelussa käytiin läpi mikä meni hyvin ja mitä pitää
kehittää ja millainen mentaliteetti/asenne pelaajalla
on. Tämä keskustelu motivoi minua todella paljon
vetämään vielä kovempaa
treeneissä, vaikka olisi tuntunut, ettei jaksa enää.

Palavereiden jälkeen treenattiin taas kaksi tuntia.
Päivät olivat älyttömän
rankkoja henkisesti ja
fyysisesti, mutta kaikki oli
sen arvoista. Joka päivä
treeneissä piti vetää 100
lasissa ja piti todella haluta
ja kamppailla jokaisen
irtopallon vuoksi.
Rakastan treeneissä eniten tilanteita joissa pitää
kamppailla ja siellä niitä
riitti. Leiri tuntui kestävän ikuisuuden välillä,
mutta toisaalta se meni todella nopeasti, kun
jälkeenpäin ajattelee. Suurin apu jaksamiseen
oli kotona, kun juttelin äidin ja valmentajani
Jussi Eskolan kanssa päivittäin. He jaksoivat
tsempata ja joka kerta pystyin mennä kertomaan heille, mikä fiilis on.
Leirin puolessa välissä juttelimme jokainen
yksin sen valmentajan kanssa, joka valmensi
meitä Kööpenhaminan turnauksessa. Minua
valmensi Susanna Vartiainen, joka on ehdot-

Kohta olikin jo sunnuntai
ja lähdimme Kaunasiin pelaamaan kaksi harjoitusottelua Liettuan U16 maajoukkuetta vastaan. Kun
näin sen salin missä pelasimme, olisin voinut
hyppiä onnesta, koska se oli niin upea. Pelasimme sunnuntaina ja maanantaina ja hävisimme molemmat, mutta kokemuksena se
oli älyttömän hieno. Ottelujen jälkeen ei ollutkaan enää muuta kuin pakkaushommia ja
tiistaiaamuna alkoikin matka takaisin Suomeen. Edessä oli taas bussi ja laivamatka.
Reissu oli uskomaton, en voi sanoa muuta. Oli
upeaa olla osana sitä.”

Miesten edustusjoukkueen kotiottelut 2016-2017 Oulun Urheilutalolla
su
la
su
su
to
la
su
la
su
su
pe

13.11.
26.11.
27.11.
4.12.
15.12.
21.1.
22.1.
28.1.
29.1.
26.2.
17.3.

17:00
17:00
17:00
17:00
17:30
17:00
17:00
14:00
17:00
17:00
18:30

Ynni
Ynni
Ynni
Ynni
Ynni
Ynni
Ynni
Ynni
Ynni
Ynni
Ynni

-

Porvoon Tarmo
Tampereen Pyrintö
Espoo United
Lahti Basketball
HBA-Märsky
Espoo United
Torpan Pojat
JKS
Porvoon Tarmo
Forssan Koripojat
Jlä B Academy
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Nuori urheilija.

Onko selkäsi ja selustasi turvattu?
Sporttiturvamme on monipuolinen vakuutus,
joka turvaa urheilijan selustan vahingon sattuessa.
Tutustu ja hanki Sporttiturva-vakuutus osoitteessa op.fi.

Ynni kausiohjelma_Sporttiturva.indd 1
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OULUN NMKY RY
YLEINEN KOKOUS
HALLITUS
KORIPALLO

YLEISURHEILU

SUUNNISTUS

LENTOPALLO

JULMASET

KADONNEEN
KUNNON
METSÄSTÄJÄT

(Pallokoulut 3-6 vuotiaille)

D-tytöt (03-04 synt.)

Supermikrot (09-10 synt.)

Naiset 1

Mikrotytöt (06-08 syntyneet)

Naiset 40+

Minitytöt (04-05 syntyneet)

Miehet

VAKAN
VARMAT

KORIPALLO
1-div

SUNKISSSKITEAM

MARATON

KERHOT

YNNIN
POJAT

MIESLAULAJAT

OULUN
FRÖÖKYNÄT

Junnut

Lauluflikat

Edustuskuoro

Fröökynät

VASKIVEIKOT

POHJAN
VEIKOT

Sudenpennut
Kirahvit
Krokotiilit
Leijonat

C-tytöt (2002-03 syntyneet)

Seeprat

B-tytöt (00-01 syntyneet)

Seikkailijat

A-tytöt (97-99 s.) / Naiset

Kassiopeia

Naiset / PePa

Lyyra

Mikropojat (06-08 syntyneet)

Orion

Minipojat (04-05 syntyneet)

Pegasus

C-pojat (2003 syntyneet)

FAKTAA

C-pojat (2002 syntyneet)

Perustettu 1896
1000 jäsentä
90 vetäjää

B-pojat (00-01 syntyneet)
A-pojat (97-99 synt.) / M2

TOIMISTOHENKILÖKUNTA

Sirius

Toiminnanjohtaja Kari Mettovaara

Taurus

Taloussihteeri Hilkka Pirneskoski

Tarpojat

Nuorisopäällikkö Mika Lustig

Ilves

Kaikki (3-div)

TOIMIPAIKAT

Tönköt (3-div)

Raatin Nuorisotalo

Koordinaattori Henri Dufva

Lumikko

Kerhot

Rokuan leirikeskus

Vahtimestari Mika Sevón

Näätä

(Pilpajärven kämppä)

Koripallovalmentaja Jussi Eskola

Tapahtumapäällikkö Petri Huhtala

Kettu

Onnenonkijat

Koulujen salit

Samoajat

Syksy 2016

Vaeltajat
Meripartio
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Oulun Fröökynät kuoromatkalla Belgian
Gentissä; ”Zingweek Gent” 11-18.7.2016
11. heinäkuuta klo 05.55 nousi lentokone
matkaan Oulun lentokentältä Helsingin kautta kohti Brysseliä, mukanaan innokas joukko Oulun Fröökynöitä, kaksi äitiä ja tietysti
Ahti. Matkaan lähdettiin jännittyneissä, mutta hyvissä tunnelmissa, kuitenkin paljolti tietämättä mitä tuleva viikko tulisi sisältämään.
Matkaan lähdettiin varhain, jotta ehdimme
tehdä Brysseliin tutustumiskierroksen oppaamme johdolla. Näimme tunnetuimpia nähtävyyksiä sekä lukuisia pieniä kojuja täynnä
Belgian maankuuluja vohveleita ja uskomattoman kauniita suklaakauppoja. Matka kohti
Gentiä jatkui ja yllätykseksemme 50 kilometrin matka vei meiltä yli 2 tuntia, sillä juutuimme siis tyypilliseen iltapäivän ruuhkaan. Perillä meidät otettiin lämpimästi vastaan ja
pääsimmekin heti majoittumaan sisäoppilaitoksen huoneisiin. Oma huone ja wifi-yhteys viikon kuoromatkalla olivat todellakin
luksusta!

Heti seuraavana päivänä lauluviikko starttasi kunnolla käyntiin ja meille alkoi selvitä,
minne olimme oikein tulleet. Olimme nuorisokuorojen ryhmässä, jossa kuoroja oli meidän lisäksi Tanskasta, Espanjasta ja Belgiasta.
Todella taitavan kuoronjohtajamme, ranskalaisen Jean-Marie Puissantin johdolla aloimme heti harjoitella ohjelmistoa viikon lopussa
olevaa päätöskonserttia varten. Olimme luulleet osallistuvamme jonkinlaisiin työpajoihin,
mutta päivät täyttyivätkin täysin uusien kappaleiden harjoittelemisesta. Puolet kappaleista olivat ranskankielisiä, mikä lausumisineen
olikin meille suomalaisille alkuun melkoinen
haaste. Siitä yli päästyämme viikon lopussa
totesimme ranskalaiset kappaleet kaikkein
kauneimmiksi. Yhteensä laulamista kertyi
viikon aikana paljon. Se koostui 36 harjoittelutunnista, päätöskonsertista, iltaisin olevista
”aikuisten muskareista” eli kaikille yhteisistä
Open Singing -tapahtumista ja kaupungin kaduilla ihmisille laulamisesta.

Viikon aikataulu oli todella tiukka ja vapaaaikamme todella vähäistä. Emme kuitenkaan
siitä harmistuneet, vaan päätimme keksiä ratkaisuja asiaan. Tunnin mittaisella lounastauolla me suomalaiset olimme aina ensimmäisinä
ruokajonossa, jotta ehtisimme syödä nopeasti ja juosta keskustan Primarkiin tuhlaamaan
rahamme. Viikon edetessä opimme aikatauluttamaan lyhyen vapaa-aikamme oikein ja
suurimmilta kommelluksilta vältyttiin. Siitä
huolimatta useina päivinä saimme kirjaimellisesti juosta harjoituksiin suuret ostoskassit
käsissämme.
Ainoana vapaapäivänämme matkasimme lähellä olevaan Bruggen kaupunkiin raitiovaunulla ja junalla. Junamatkalla näimme myös
hieman Belgian maaseutua. Brugge oli aivan
erilainen kaupunki kuin Gent. Turismi näkyi
siellä selvästi enemmän useiden ruoka- ja turistitavaraa myyvien kojujen muodossa. Kaupunki itsessään oli todella, todella kaunis ja
myös ”pohjoisen Venetsiaksi” sitä kutsutaankin. Siellä kävimme myös kanaaliajelulla
ihastellen kaupungin hienoja vanhoja rakennuksia kanaalilta rannoille päin.
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Iltaisin aikuisten istuessa kansainvälisessä
baarissa, me istuimme aidatun sisäoppilaitoksen kauniilla piha-alueella myöhään iltaan
asti. Ilta pimeni, me kasasimme viltit nurmelle ja vietimme aikaa yhdessä. Tiesimme olevamme aamulla entistä väsyneempiä, mutta
se kaikki oli sen arvoista. Ainakin kirjoittajalle nämä jokailtaiset puistopiknikit olivat viikon kohokohtia. Se oli oikeastaan ainoa hetki päivässä, kun meillä oli vapaata aikaa olla
yhdessä.
Viikon ja reissun huipennus oli loppukonsertti kauniissa kirkossa, jossa lauloimme viikon
aikana oppimamme kappaleet. Kokonaisuudessaan matka oli hieno, ihana ja varmasti jokaiselle meistä ikimuistoinen kokemus. Kuoron yhteishenki parani entisestään ja tulimme
paljon läheisemmiksi toistemme kanssa. Nauroimme ja lauloimme paljon ja voimme kaikki
varmasti muistella tätä viikkoa hymyssä suin
vielä pitkään. Kiitos valloittava Belgia, Bryssel, Brugge ja Gent!
Niina Kyösti
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Lauluflikat Hailuodossa
Perjantaina 12.8. Lauluflikat suuntasivat vuoden 2016 kesäretkelle Hailuotoon. Mukana oli
10 reipasta flikkaa, neljä yhtä reipasta huoltajaa sekä kuoronjohtaja Ahti. Jo ensimmäisenä
iltana tutustuttiin Marjaniemen hiekkasärkkiin
ja merenrantaan. Tuulinen (18 m/s) loppukesän sää ei flikkojen menoa hidastanut ja jalat
saatiin kasteltua vielä yllättävän lämpimässä
merivedessä ennen iltapuuhia.
Lauantaiaamuna aamiaisen jälkeen kiivettiin
ylös Hailuodon majakkaan, josta avautuivat
upeat näkymät Marjaniemen kalastajakylään
ja merelle, ja tutustuttiin Luototalon Meriluontonäyttelyyn. Lounaan jälkeen suunnattiin kohti Kniivilän kotiseutumuseota, jossa
saatiin mainio esittely vanhan rakennuksen
historiasta ja siellä eletystä elämästä. Luo-

von Puojista���������������������������������
löytyi matkamuistoja ja yllätys��������
välipalajäätelöt. Päivällisen jälkeen oli vielä ohjelmassa rantasauna, minkä yhteydessä
käytiin tietysti pulahtamassa raikkaassa merivedessä ihan kunnolla. Lauantain iltaohjelmana oli vielä makkaranpaistoa ja runsaiden
eväiden syöntiä vanhan Luotsiaseman Liiterissä. Laulamista ei toki retkellä unohdettu,
vaan Ahdin johdolla ja välillä omin voiminkin flikat pitivät harjoituksia useaan otteeseen
viikonlopun aikana.
Sunnuntaiaamuna oli aikainen herätys, sillä
flikat oli kutsuttu avustamaan Jumalanpalvelusta Hailuodon upeaan kirkkoon. Äänenavauksen piti laulutekniikkaohjauksen muodossa
Oulun Fröökynöitäkin aikaisemmin johtanut
laulunopettaja Sonja Perkola, joka asuu Hailuodossa. Flikkojen kauniit lauluesitykset jumalanpalveluksen yhteydessä ilahduttivat
suuresti seurakuntalaisia ja kiitokseksi koko porukalle tarjottiin lounas Sinisen pyörän
kievarissa. Sen jälkeen olikin edessä laukkujen pakkaaminen ja huoneiden siivous. Paluumatkalla Hailuodon lautalle käytiin vielä Ulkokarvossa ihastelemassa akustiikkataiteilija
Lukas Kuehnen suunnittelemaa Organum-tilataideteosta. Upea akustiikkaa ja resonanssi
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teki suuren vaikutuksen niin flikkoihin, kuoronjohtaja Ahtiin kuin yhä reippaisiin huoltajiinkin.

Aini, Jenni, Venla, Silja, Aino ja Anni; huoltajista Henrika, Janne, Elina ja Katja; sekä tietysti kuoronjohtaja Ahti.

Taatusti mieliinpainuvalla retkellä olivat mukana Lauluflikoista Silja, Julia, Anna, Helka,

Lämpimät kiitokset Hailuodon seurakunnalle!
Teksti ja kuvat: Henrika ja Janne Pihlajaniemi

k k k

Pohjan Veikot rakentavat itse Pilpajärvelle uutta partiokämppää vanhan paikalle tavoitteena saada
kämppä valmiiksi Suomen ja lippukunnan 100 v. juhlavuodeksi (kuva Kari Mettovaara).
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Oulun NMKY:n Mieslaulajien konsertti- ja
virkistysmatka Budapestiin 6.–10.6.2016

Matkamme musiikillinen huipennus oli sijoitettu keskiviikolle. Ensimmäinen konserttipaikkamme oli Unkarin suurin kirkkorakennus, Esztergomin Basilika. Kirkko on
Euroopan kolmanneksi suurin kirkkorakennus, korkeudeltaan 100 m (sisäkorkeus 71,5
m) ja kupolin sisähalkaisija on 35,5 m. Kuoro
esitti Schubertin 9-osaisen Saksalaisen messun. Kuulijakunta oli osin vaihtuvaa kirkkoon
tutustujien pysähtyessä kuuntelemaan. Kuulijoita varmasti häiritsi erittäin pitkä jälkikaiku (n. 10 sekuntia), jolloin uusi säkeistö alkoi
edellisen vielä kaikuessa kirkkosalissa.

Aurinkoinen ja lämmin Budapest toivotti tervetulleeksi Oulun NMKY:n Mieslaulajat ja
siipat konsertti- ja virkistysmatkalle Unkariin.
Matkan valmistelu oli kuorolle helpompaa
kuin monella aikaisemmalla matkalla. Saimme valmiin viiden päivän matkaohjelman,
johon sisältyivät majoitus, ruokailut, kiertoajelut ja retket ohjelmineen, suomenkielinen
opas, sekä konserttijärjestelyt mainoksineen
ja ohjelmineen.
Saapumispäivä (maanantai 6.6.) ja seuraava
päivä kuluivat Budapestin nähtävyyksiin tutustumiseen. Käytössämme oli koko matkan
ajan sama linja-auto, jossa oli langaton netti
ja virvokemyynti. Oppaamme Monika hallitsi
hyvin suomenkielen ja esitteli persoonallisella tavallaan eri kohteet. Ulkona ollessamme
kaikilla oli langaton vastaanotin ja korvakuuloke, jolloin kenenkään ei tarvinnut tungeksia oppaan lähelle kuullakseen selostuksen.
Tutuksi tulivat Matiaksen kirkko ja Kalastajien linnake ja illallisen jälkeen auringon laskiessa myös Budapestin kaupunkikuva Gellert-kukkulalta.

Iltapäivän päätteeksi matkasimme pustalle, n.
70 km päässä sijaitsevalle ratsutilalle, jossa
näimme mm. ratsastusnäytöksen ja nautimme perinteisen pusta-illallisen csárda-musiikin säestyksellä.

Tiistaina teimme kävelyretken Sankarten
aukiolle ja Vajdahunyadin linnan puistoon.
Monikan lisäksi apunamme oli matkan ajan
opasharjoittelija ja matkatoimiston virkailija.
Jokiristeilyllä tutustuttiin Tonavaan ja Budapestin lukuisiin siltoihin ja parlamenttitalon
julkisivuun. Lounaan jälkeen oli hieman vapaata tutustumisaikaa keskustan kävelykaduilla ja kuuluisassa kauppahallissa. Kaikki
ateriat matkan aikana olivat vähintään kolmen
ruokalajin aterioita juomineen.

Lounaan jälkeen vuorossa oli harjoitukset illan konserttia varten pienessä naapurikaupungissa, Tátissa. Kaupungissa on suuri
saksalaisvähemmistö ja niinpä esiintymiskumppaneinamme Kulttuuritalolla olivat Saksalaisvähemmistön Naiskuoro ja Mieskuoro.
Ilta päättyi mukavaan yhteiseen illanviettoon
ja illalliseen. Hotellissa olimme takaisin, niin
kuin muinakin iltoina, lähellä puolta yötä.
Viimeinen kokonainen perilläolopäivä vei
meidät Szentendren kaupunkiin, jossa erityisesti kävelykatu lukuisine kauppoineen sekä
Tonavan rantakatu ovat turistien suosiossa. Iltapäivällä siirryimme Visegrádiin, jossa tutus-

tuimme 1300-luvulta peräisin olevaan kuningas Matiaksen palatsiin. Illan ohjelma vaikutti
jo etukäteen mielenkiintoiselta, olihan meille
luvattu keskiaikaisiin turnajaisiin osallistuminen. Tapahtumapaikkana oli Solomonin torni.
Torni oli aikoinaan osa alempaa linnoitusta ja
toimi vesiliikenteen valvontapaikkana. Torni
on peräisin vuodelta 1258 ja myöhemmin siellä oli vankina myös Vlad Tepes, joka tunnettiin myös nimellä Dracula.
Turnajaiset olivat
mielenkiintoinen
kokemus. Kuninkaalle ja kuningattarelle oli oma
aitio. Illan kuninkaaksi valittiin
kuoromme johtaja Ahti Sepp,
kuningatar saatiin toisesta turistiryhmästä. Hallitsijat puettiin
asianmukaisiin asuihin. Kuoron puheenjohtaja Erkki Koskela tuomittiin rikollisena seuraamaan turnajaisia piikkituolissa istuen ja
varapuheenjohtajasta tehtiin hovinarri narrinhattuineen. Itse turnajaiset olivat vauhdikas
ja taidokkaasti toteutettu esitys ampuma- ja
taistelunäytöksineen. Kuningas ja kuningatar johdattivat turnajaisväen kulkueessa nauttimaan sangen monipuolisen kuninkaallisen
illallisen.
Kotiinlähtöpäivänä meillä oli vapaata aikaa
ostosten tekoon ja keskikaupungilla oloon.
Lounaan jälkeen siirryimme Liszt Ferenc –
lentosemalle ja paluulennolle Helsingin kautta Ouluun.
Takanamme oli tiivis, mutta monipuolinen ja
mielenkiintoinen viikko Unkarissa.
Matti Mäntyvaara
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Ynnin Poikien juhlavuoden
kuoromatka Prahaan
Poikkeuksellisen sateiseen ja kylmään kesään
oli Ynnin Pojille luvassa hellepiikki. KeskiEuroopan sääkartat olivat kertoneet jatkuvista, piinaavista helteistä, jotka olivat jopa vaarallisen kuumia. Tämä olikin yksi keskustelun
aiheista Oulunsalon lentokentän lähtöaulassa,
jossa hillitysti käyttäytyvä poikaryhmä valmistautui matkallelähtöön.

huoltojoukoissa Samu Forsblom ja Jari Saarela. Matka tehtiin lentäen - lyhyt välilasku Helsingissä - ja lentokoneessa oli aistittavissa joidenkin kohdalla pientä jännitystä, olihan tämä
ensimmäinen kerta joillekin nuoremmista. Joku pojista olikin huomannut katsoa telkkarista ohjelmaa Lentoturmatutkinta ja sehän rauhoitti kanssamatkustajia.

Valmistelevaa työtä pojat olivat tehneet paljon, kuoron profiiliin taiteen harjoittajana
kuuluu tinkimätön säännöllinen harjoittelu ja
esiintymiset. Tavoitteenahan on tuottaa korkeatasoista poikakuoromusiikkia - myös kansainvälisellä tasolla. Niinpä tälle vuodelle oli
suunniteltu matka Tšekkiin, 15.-20.7.2015
Prahan kansainvälisille "Prague Choral Meetings" http://www.praguefestival.cz/summerchoral/ kuorofestivaaleille, mikä samalla oli
kuoron 40-vuotisjuhlamatka.

Sopivan lyhyen lennon ja linja-autokuljetuksen jälkeen kirjauduimme Prahassa hotelliimme, jossa aikakone oli pysäytetty noin
60-luvulle alkuperäisine kalustuksineen ja kokolattiamattoineen. Huoltajat lähtivät iltapalaostoksille, ilahduttamaan pienen lähikaupan
kauppiasta ostamalla hedelmiä ja leipää ym.
tiskit tyhjiksi. Lähtiessä ovella saivat ymmärtäväisen hyväksyvän hymyn, molemmat kun
ovat aika tukevaa sorttia.

Kansainvälisyydessä kuorolla onkin perinteikäs historia, matkoja konsertteineen on
järjestetty Saksaan, Sveitsiin, Ruotsiin, Englantiin, Turkkiin, Israeliin, Unkariin, Viroon,
Espanjaan, Tsekkiin, Venäjälle, Latviaan ja
moniin näistä maista useita kertoja. Myös
Ynnin Poikien tiernapoikien edustusryhmä on
esiintynyt Stuttgartin joulutorin avajaisissa ja
vienyt Brysseliin joulun ilosanomaa edistäen
suomalaisen ja oululaisen tiernapoikaperinteen jatkumista.

Hotellimme aamiainen oli poikien mieleen,
varsinkin pienimpien, aamiaisvalikoimasta
kun pystyi loihtimaan hotdogeja ja tällä tukevalla aamiaisella pärjäsimme hyvin aina
lounaaseen asti. Oman haasteensa antoi kuumuus, lämpötila 37 astetta vaati pojilta paljon
huolellisuutta, että tuli juotua riittävästi vettä.

Tämänvuotisessa Prahan kokoonpanossa on
mukana 21 laulajaa huoltajineen sekä kuorolaisten perheenjäsenistä koostuva turistiryhmä, kaikkiaan seurue oli 34 hengen vahvuinen.

Prahassa Unescon maailmanperintöluetteloonkin yltänyt vahankaupunki sai meidät ihastelemaan keskiaikaisen kaupungin kauneutta.
Ensimmäinen esiintyminen oli St.Salvator kirkossa. Puitteet olivat prameat ja myös poikien
esiintyminen oli upeaa kuultavaa. Uhrasimme
aikaa tutustua kaupunkiin, parhaat tavat olivat
kävely ja julkinen liikenne, joka tarjosi edullisen ja kattavan verkoston.

Matkanjohtajana matkalla toimi Pekka Savolainen, kuoronjohtajana Mihkel Koldits sekä

Yksi mielenkiintoisimpia kohteita oli Tekniikan kansallismuseo, tässä 30-luvulla valmis-
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tuneessa koruttomassa rakennuksessa vilahti pienten jos isompienkin aika. Omat osastot
kertoivat mm. tähtitieteestä, elokuvista ja teollisuudesta. Yksi museon painopisteistä oli liikenteen historia, joka oli laajasti esillä ja poikien mieleen.
Vltava-joen risteily oli mieliinpainuva. Kaupunki näyttäytyi ilta-auringossa upeana, Kaarlensilta vahvoine niittirakenteineen ja ihmismassoineen sekä sadunomaiset kattosiluetit
aurinkoista taivaanrantaa vasten. Jokilaiva oli
jokseenkin loppuunmyyty, kaksikerroksisen
risteilijän kansipaikatkin olivat täynnä. Tunnelma oli harmiton mutta kiireinen, kun laivalla olleet Unkarin tyttökuorolaiset olivat jo
kolmatta kertaa hakemassa ruokaa lisää. Silloin totesi joku poikien pöydästä, että "ovatpa
kovia syömään" ja niin nämä pohjoisen herrasmiehetkin aloittivat ruuan jonottamisen.
Seuraavan päivän konserttipaikka Martin in
Wall kirkko oli pienen kävelymatkan päässä,
helle oli painostava ja ilma kostea. Tosi vaativa ja uuvuttava keli, mutta pojilta ei kuultu
valituksen sanaa, edes silloin kun esiintymisasut vaihdettiin kirkon edessä porttikäytävässä. Kirkon akustiikka oli sopiva poikien
soinnille, laulu soi kirkossa kuin stradivarius
huippuunsa viritettynä, yleisö ei malttanut olla antamatta joka kappaleen jälkeen aplodeja.

Lopussa yleisö osoitti suosiotaan seisten, kuoron johtajan vaatimaton olemus ei onnistunut
peittelemään tyytyväisyyttä, pojista oli tehty
sillä hetkellä arjen sankareita.
Mitä olisi matka ilman Prahan eläintarhaa,
Troijan palatsin naapurissa oleva alue, jossa on
nähtävillä yli 500 lajia. Katselemista riitti koko päiväksi, eikä varmasti tulisi ensimmäiseksi mieleen ottaa selfietä jääkarhun kanssa, mutta poikien puhelimista sellainenkin nyt löytyy.
Vielä ennen kotiinlähtöä ehdimme käydä
shoppailemassa, koti-ikävä on hyvä konsultti tuliaisostoksilla. Tai voihan ne loput matkarahat sijoittaa karkkiin, niin kuin yksi pojista päätti tehdä.
Suuret kiitokset matkanjohtajalle Pekka Savolaiselle hienosti johdetusta matkasta. Mihkel
Koldits ansaitsee kunniamaininnan esiintymisten onnistumisesta ja hienosta ammattimaisesta työskentelystä poikien kanssa. Turisteina matkassa olleet osoittivat hyvää
esimerkkiä pojille siitä, kuinka yhteishenkeä matkalla luodaan. Kuitenkin suurin kiitos kuuluu pojille, jotka hurmasivat yleisönsä
konserteissa ja herrasmiesmäisellä käytöksellään koko matkan ajan.
Jari Saarela
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ONMKY:n JÄSENEDUT 2016
Jäsenmaksun maksaneet saavat sääntömääräisten oikeuksien lisäksi:
1) Oikeuden käyttää varsinaisen toiminnan puitteissa maksuttomasti yhdistyksen omia
tiloja Raatin nuorisotalolla ja koululta vuokrattuja liikuntasalivuoroja
2) Ynnin jäsenlehden tai tiedotteen 2-4 kertaa vuodessa (ks. myös www.onmky.fi)
3) Yksityiskäyttöön jäsenhinnalla
* majoitustilaa Rokuan leirikeskuksesta (alkaen 52 €/vrk), Leirikeskuksen voi vuokrata

normaalihinnalla milloin tahansa. Jäsenhinta on voimassa vain, kun varaus tehdään korkeintaan
kuukautta aiemmin tai aikaisemmin tehdyllä varauksella, jos ajankohdalle ei tule täyden vuokran
varausta kuukautta aiemmin. Toinen jäsenhintainen varaus on mahdollista viikkoa aiemmin, jos tilat
ovat vapaana. HUOM! Leirikeskuksen peruutusehdot!
* pienoisbussi (40 snt/km sis. polttoaineen) HUOM! Auton käyttö on mahdollista, jos se ei ole
varsinaisen toiminnan käytössä. Varaus vahvistetaan 7 vrk ennen käyttöä.

* peräkärry 10 e/vrk tai 50 e/vk ja
* mustavalko- ja värikopiot (6-26 snt/kpl)
4) Jäsenkortin, jolla saa alennuksia mm.:

* UUTTA! AM Lukkoasema Oy (Tyrnäväntie 4, 0104803820): Abloy avaimista, painikkeista
ja mekaanisista lukkorungoista -25%, iLOQ avaimista -12% ja Jablotron hälytysjärjestelmän
ostajalle liikeilmaisin kaupanpäälle
* Auto- ja rengashuolto T:mi Reijo Kukkula (Sienikuja 8, p. 08-342 210): 20 % alennus
normaalihintaisista autopesuista. Kysy muita tarjouksia huollosta ja korjauksista!
* Hammarin Sähkö Oy (Ilmarinkatu 7, Limingantulli, p.08-3115331 ): 15 % alennus
ohjehintaisista valaisimista ja lampuista
* Intersport Rintamäki (Pakkahuoneenkatu 24, p. 08-321 2300): juoksuasut, hiihtotarvikkeet
ja –voiteet, hiihtoasut, lentopallot ja suojat -30 %; koripallot, juoksu- ja sisäpelijalkineet -25 %
sekä huoltotarvikkeet (urheilujuomat, teipit ym) ja Asics-jalkineet ja -20% alennus alkuperäisestä hinnasta. Hiihtosukset, -siteet, -monot ja –sauvat seuranettohinnaston mukaan.
Suuremmista kertaostoista alennus erillisellä tarjouksella.
* Kukkakauppa Kanerva (Hallituskatu 22!, p. 08-311 3131): 10 % alennus kaikista tuotteista
* Kultajousi (Kirkkokatu 17, p. 020 7000 643; Kirkkokatu 27 , p. 020 7000 640; Limingantullin
Prisma 020 7000 642; Zeppelin, p. 020 7000 641): 20 % alennus normaalihintaisista tuotteista
(ei koske tilaustuotteita)
* Liikennekoulu SafetyCar (p. 08-5301300): 6 % alennus ajokorttien AM, A ja Bperusvaiheen ovh. hinnasta (ei koske viranomaiskuluja, pimeäajon kurssia, harjoitteluvaihetta eikä syventävää vaihetta), ks. www.safetycar.fi
* UUTTA!: Hierontapalvelu Kuntokämmen (Teknologiantie 14 A, p. 040-5260946): 25 %
alennus hieronnasta, kinesioteippauksesta ja ultraäänihoidosta.
* Oulun Keskus Apteekki (Isokatu 45, p. 08-3113112): 10 % alennus kaikista
normaalihintaisista vapaakaupan tuotteista
* Pizzeria RAX Linnanmaa (Kauppalinnankuja 3, p. 08-8155477): jäätelö 1,00 e (norm. 2,00
e) buffet-ruokailun yhteydessä
* Syötekeskus (myyntipalvelu 0400-377965 tai 044-7861679/Sari Kasvi, hiihtohissi 088154171, vaihde 08-8154000): 30 % alennus myös majoituksesta, ruokailuista,
vuokravälineistä ja hissin päivälipusta, koskee kaikkia perheenjäseniä
* Vianor (koko Suomi, Oulussa Pauketie 12, p. 0104013820): 5-20 % alennus tuotteesta
riippuen sekä tarjoushintoja mm. erilaisista huoltotöistä ONMKY:n asiakasnumerolla 24603
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ONMKY 2016 PUHELINMUISTIO
HALLITUS
Pj. Markku Lukkari
Mika Helanen
Juha Kyllönen
Jorma Kytökangas
Karoliina Lisko
Petri Montin
Heidi Silvén
Leila Väyrynen

040-7183 867
050-598 1089
050-5374 206
040-9105 433
050-555 7041
050-3733 719
050-5337 682
040-5412 306

JULMASET
Sporttimestari
Jukka Marttila

0500-686 893

KADONNEEN KUNNON METSÄSTÄJÄT
Sporttimestari
Jukka Romppainen
0440-700 202
KORIPALLOILIJAT
Pj. Petri Montin
Varapj. Pekka Vanhala
Nuorisopäällikkö Mika Lustig
Valmentaja Jussi Eskola

050-3733 719
046-851 2044
044-0202 228
040-7705 515

KP/M1
Johtoryhmän pj. Karri Oikarinen 044-0717 127
LASKETTELIJAT
Pj. Tapani Mäki

040-707 0104

LENTOPALLOILIJAT
Pj. Juha Kyllönen

050-537 4206

MARATON
Pj. Pentti Kuukasjärvi

040-512 9710

MIESLAULAJAT
Pj. Erkki Koskela
Kj. Ahti Sepp
Siht. Tuomo Visuri

040-501 2992
045-118 9889
040-522 9119

OULUN FRÖÖKYNÄT
Pj. Matti Ruokonen
Siht. Leena Kiuru
Kj. Ahti Sepp
Knpj. Vera Ruokonen
Kn.siht. Silja Heikkinen

040-480 9955
040-5282 784
040-5890 352
044-5113 388
044-2082 770

POHJAN VEIKOT
Lpkj Maria Koskela
Aplkj Johanna Miesmaa
Siht Timo Mäntyvaara
Pilpajärven isäntä Juho Pasma
Meripartio-ohjaaja Miikka Wilman
Varastonhoitajat:
Karoliina Lisko
Timo Mäntyvaara
Mika Wuotila
Jussi Meriläinen

040-9634 794
045-1323 231
050-3730 142
0400-585 825
044-3660 101
050-5557 041
050-3730 142
044-7413 901
050-3406 226

ROKUAN LEIRIKESKUS
Talonmies Eero Lähtevänoja

040-530 7021

SUUNNISTAJAT
Pj. Arhi Tervo

040-5156 806

SÄHKÖISET VEIKOT
Ari Väisänen

041-4515 117

VAKAN VARMAT
Pj. Matti Ahola

050-300 2154

VASKIVEIKOT
Pj. Pentti Eteläinen
Tait.j. Mauri Kinnunen

040-7300 670
040-8389 158

URHEILIJAT
Pj. Juha Kyllönen

050-5374 206

YLEISURHEIIJAT
Pj. Teemu Kangasharju

040-7079 872

YNNIN POJAT
Pj. Jouni Koiso-Kanttila
Siht. Minna-Liisa Myllylä
Kj. Mihkel Koldits
Knpj. Petteri Strömberg
Kn.siht. Lari-Petteri Koiso-Kanttila

0400-683 316
050-5111 246
040-5558 595
044-2735 583
040-3527 795

YNNIN TOIMISTO
Hilkka Pirneskoski
08 - 8155 550
Kari Mettovaara
040 5156 615
Vahtimestari Mika Sevón
050-4433 679
Henry Dufva
044-5252 522
Mika Lustig
044-0202 228
Petri Huhtala
040-5676 586
Sähköposti
toimisto(at) onmky.fi
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Silmälaseja oululaisille

Valkealinnan Optiikka on palannut takaisin
Valkealinnaan
ja Rotuaarille.
Hallituskatu
17, Valkealinna
• puh. 08 311 4843
Ideaparkki • puh. 050 462 5451
Limingantullin Prisma • puh. 050 383 8884
Hallituskatu 17, Valkealinna · puh. 08 311 4843
WWW.VALKEALINNA.FI

Kirkkokatu 23, Rotuaari · puh. 08 311 2225
www.valkealinna.fi
Painotupa Oy – Oulu – 2015
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