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OULUN NMKY RY
Oulun NMKY ry eli Ynni osa kansallista ja kansainvälistä YMCA-liikettä. YMCA-liikkeen missio on antaa nuorille
ja yhteisöille mahdollisuus rakentaa oikeudenmukainen, kestävä, tasa-arvoinen ja osallistava maailma, jossa
jokainen voi menestyä. Ynni tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille hyvät puitteet harrastamiseen, kasvuun ja
voimaantumiseen. Toiminta on kasvatuksellista, yhteisöllistä ja terveyttä edistävää. Toimintoja ovat liikunta
ja urheilu, partio, musiikki, e-urheilu sekä muun muassa kerhot, leirit, Yökoris ja liikuntaetsivätoiminta.
Toiminta keskittyy Oulun kaupunkialueelle, toimitalolle Raatinsaaressa ja esimerkiksi koulujen
liikuntatiloihin.
YNNI VUONNA 2023
Yhdistyksen toiminnassa toteutetaan YNNI2026 -toimintastrategiaa ja tämä vuosi on Oulun NMKY:n 127.
toimintavuosi. Vuonna 2023 maailman suurin kansainvälinen nuorisojärjestö YMCA on 179-vuotias, Suomen
NMKY 134-vuotias.
Toimintavuoden tavoitteena ja myös tulevaisuudessa on ylläpitää ja vahvistaa yhdistyksen taloutta
palvelujen ja tukimuotojen turvaamiseksi nykyisille toimintamuodoille sekä kehittää ja lisätä toimintaa
strategian mukaisesti. Pandemian jälkeen näyttää vuosi 2023 tuovan muun muassa nousevat energiakulut
kiinteistöille, joten taloudellisen toimintavarmuuden ylläpito korostuu. Toimintavuoden aikana jatketaan
yhteistyötä rahoituskumppaneiden ja Suomen YMCA liittojen sekä muiden NMKY -paikallisyhdistysten
kanssa. Yhdistys osallistuu myös mahdollisuuksien mukaan kaupungin uusien liikuntatilojen
rakentamissuunnitelmiin ja toteutuksiin.
YNNI2026 -TOIMINTASTRATEGIA
Oulun NMKY:n toimintaa ohjaa vuosina 2022-2026 YNNI 2026 -toimintastrategia (kuva 1). Yhdistyksen missio
on tarjota kaikille monipuoliset mahdollisuudet mielekkääseen harrastamiseen sekä tukea kasvuun ja
voimaantumiseen. Visio on olla vuonna 2026 tunnettu, monipuolista toimintaa järjestävä nuorisoyhteisö
sekä luotettava, turvallinen ja asiantunteva yhteistyökumppani. Arvot saavutettavuus, osallisuus,
suvaitsevaisuus, voimaannuttavuus ja vastuullisuus ohjaavat toimintaa läpi organisaation, kaikissa
toiminnoissa. Toimintastrategian painopistealueet ovat:
1.
2.
3.
4.
5.

Toteutamme laadukasta, monipuolista, kehittyvää ja avointa toimintaa kaikenikäisille.
Tarjoamme yhteisön, johon kuulua ja jossa kokea osallisuutta
Voimaannutamme, ja lisäämme hyvinvointia, myös haavoittuvassa asemassa oleville.
Luomme viestinnällämme selkeän, aktiivisen ja yhtenäisen kuvan toiminnastamme
Teemme luotettavaa yhteistyötä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
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Kuva 1. YNNI2026 -toimintastrategia.

GLOBAALIKASVATUS JA VASTUULLISUUS
Globaalikasvatuksella tarkoitetaan toimintaa, jonka tavoitteena on vahvistaa ihmisten tietoja, taitoa ja tahtoa
rakentaa globaalisti oikeudenmukaista ja kestävää maailmaa. Oulun NMKY saa globaalikasvatuksen
toteutukseen taloudellista ja asiantuntijatukea Suomen YMCA:n liitolta osana Ulkoministeriön rahoittamaa
Nuoret, rauha ja toimeentulo kehitysyhteistyöohjelmaa.
OULULAISET NUORET OSAKSI KESTÄVÄN JA TURVALLISEN TULEVAISUUDEN LUOMISTA
Oulun NMKY:n yhteinen globaalikasvatusteema vuodelle 2023 on terveyttä ja hyvinvointia, jota käsitellään
globaalista näkökulmasta. Globaalikasvatus ja vuoden teema sisällytetään osastojen ja toimintojen
toimintasuunnitelmiin vuodesta 2023 alkaen. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki toiminnan
kohderyhmät ymmärtävät pääpiirteissään, mitä globaalikasvatus tarkoittaa ja että kaikkien kohderyhmien
tiedot ja taidot globaalikasvatuksesta kasvavat. Yhdistyksen Y-lounge -kohtaamispaikka kokoaa avoimeen
toimintaansa aiheesta kiinnostuneita nuoria noin 2 kertaa kuukaudessa. Y-loungessa vietetään aikaa yhdessä,
pelaillaan ja tutustutaan uusiin ihmisiin sekä keskustellaan globaalikasvatuksen ja kestävän kehityksen
teemoista.
Osana maailmanlaajuista YMCA-yhteisöä Oulun NMKY tarjoaa nuorille koulutuksia sekä
vapaaehtoistyöskentelyn mahdollisuuksia ja tekee kehitysyhteistyötä. Kansainvälisen toiminnan avulla
vähennetään ennakkoluuloja, lisätään erilaisuuden hyväksymistä sekä vuorovaikutusta ja ymmärtämystä
sekä halua ja mahdollisuuksia osallistua kehitysyhteistyöhön ja saada kansainvälistymisen kokemuksia.
Suomen NMKY:n tarjoamia kansainvälisiä toimintamuotoja ovat muun muassa FINYMCA ja YMCA
Peacemakers sekä useat urheilun toiminnot.
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VASTUULLISUUS
Oulun NMKY sitoutuu arvojensa mukaisesti toimimaan vastuullisesti ympäristön, yhteisön ja talouden
näkökulmasta. Yhdistys kuuluu YMCA-liikkeeseen, jonka perustamisasiakirjoissa ja yhteisesti hyväksytyissä
julkilausumissa on maininnat ympäristön ja luonnon säilyttämisen merkityksestä. YMCA:n Maailmanliiton
Vision 2030 -strategiassa kestävä planeetta on nostettu yhdeksi koko YMCA:n toiminnan painopisteistä. Sen
mukaan YMCA sitoutuu olemaan kokonaisuudessaan vihreämpi liike sekä aktiivinen nuorten äänten esiin
tuomisessa ilmasto-oikeudenmukaisuudessa ja nuorten johtamien kestävän kehityksen ratkaisujen
edistämisessä kaikkialla maailmassa. Vuonna 2023 tullaan kirjaamaan Oulun NMKY:n oma ympäristöohjelma.
Yhdistys toimii vastuullisesti yhteisössä, huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen. Taloutta hoidetaan vastuullisesti, tarjoten mahdollisuuksia ja tukea myös
haavoittuvassa asemassa oleville. Toimintokohtaisissa toimintasuunnitelmissa sanoitetaan vastuullisuuden
toteutumista arjessa ja valinnoissa. Oulun NMKY toimijat kuuluvat useisiin lajiliittoihin tai kattojärjestöihin ja
ovat sitoutuneet myös niiden vastuullisuusohjelmiin.

YNNIN TOIMINTA
LIIKUNTA JA URHEILU
KORIPALLO
Oulun NMKY ry:n koripalloilijoiden tavoitteena on edelleen tarjota mahdollisimman monelle mahdollisuus
koripallon pelaamiseen kullekin sopivalla tasolla. Pyrimme kasvamaan Suomen kymmenen suurimman
koripalloseuran joukkoon harrastajien määrässä ja kilpailullisella menestyksellä mitattuna. Toimintamme
perustana on laadukas, yksilöllinen ja kasvatuksellinen nuorisotyö. Seurassamme voi harrastaa ja kilpailla
koripallon parissa pelaajana, valmentajana, erotuomarina ja seura-aktiivina.
TAVOITTEET 2023
Koripallotoiminnassa on aktiivisesti mukana tällä hetkellä 556 henkilöä. Näistä 360 pelaajina
juniorijoukkueissa ja muut harrastejoukkueissa, Pikkususi-kerhoissa sekä valmentajina. Oulun salitilanne on
pahentunut entisestään remonttien ja sulkemisten kautta. Oman hallin suunnittelu etenee kaupungin
hallinnossa, joskin vauhti on vaatimatonta. Tavoitteena on ratkaisu, joka tuo selkeästi lisää salivuoroja ilman,
että
toimintamaksuja
tarvitsee
korottaa
huomattavasti.
Junioripelaajien määrän nostaminen edelleen on luonnollinen seuraava tavoite. Ydinosaamisalueemme
vahvistaminen edelleen valmentajia kouluttamalla ja saliongelmien aktiivinen ratkominen luovat pohjaa
jatkuvalle kasvulle. Kun kaikilla juniorijoukkueilla pyritään jatkossakin pitämään vähintään kaksi valmentajaa,
niin 30 uutta pelaajaa ja neljä uutta valmentajaa ovat edelleen vuositasolla realistisia tavoitteita. Tosin
huomiota vaatii myös laadun ylläpitäminen ja nostaminen kasvun aikana.
Koulujen koripallokerhot on korvattu Suomen mallin mukaisilla kerhoilla. Kysyntä näille on ollut hyvää, mutta
kouluissa on sisäisessä tiedottamisessa ongelmia. Nykyistä yhdeksän Suomen malli -kerhon määrää voidaan
varovasti lisätä, kun kokemus asiasta karttuu. Unified-koripallon suoritemäärät ovat pysyneet ennallaan.
Aikuisten kuntokoris, jota on tehty yhdessä Kempele Wild Duckzin kanssa, toimii tyydyttävästi. Toimintaa ei
juuri voida tehosta ennen salivuorojen lisääntymistä; jota puolestaan ei ole heti tiedossa.
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Seuraavaksi kahdeksi kaudeksi haetaan seuratukea ”True North Basketball”-toimintaan, eli
koripallotoiminnan käynnistämiseen ja tukemiseen Suomen kaikkein pohjoisimmissa kunnissa. Asiaa tehdään
yhdessä mm. Lapin liikunnan, PoPLin ja Rovaniemen NMKY:n kanssa. Kohteena ovat Kittilä, Muonio,
Enontekiö, Inari, Utsjoki ja Sodankylä. Mikäli seuratuki tai muu rahoitus saadaan, alkaa toiminta elokuussa
2023.
HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
Koripalloilijoiden johtokunta kokoontuu kymmenisen kertaa vuodessa. Johtokunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja sihteerin. Jokaiselle johtokunnan jäsenelle määritetään vastuualueet. Koripalloilijoiden
työntekijänä jatkaa nuorisopäällikkö. Miesten edustusjoukkue toimii täysin itsenäisenä osastona ja tähtää
oman yhdistyksen perustamiseen ajan kanssa.
TALOUS
Pääosa tuloista kerätään edelleen toimintamaksuilla ja tarvittaessa toimintamaksua korotetaan laadukkaan
toiminnan turvaamiseksi. Osa rahoituksesta saadaan kulttuuriministeriöltä, yhteistyökumppaneilta ja osa
avustuksena mm. Oulun kaupungilta. Seuraavaksi kahdeksi kaudeksi haetaan seuratukea ”True North
Basketball”-toimintaan. Yksittäisiä säätiöiden tai yritysten myöntämiä avustuksia haetaan joko seura- tai
joukkuekohtaisesti (mm. Valio, OP, Suorsan säätiö).
Koripalloilijat jatkavat yhteistyötä Stadiumin kanssa. Stadiumin kautta hankitaan peliasut, lämmittelypaidat
sekä muut seuratekstiilit. Ynnin juniorikoripallolle maksetaan bonusta suoritettujen ostojen perusteella.
Joukkueenjohtajat voivat uudessa järjestelmässä tilata peliasut stadiumteamsales.fi -sivustolta.
Adventtikalentereita myydään myös vuonna 2023. Lisäksi seuran kautta kanavoidaan talkootehtäviä
Terwamaratoniin.
Koripalloilijoiden johtokunta seuraa talousarvion toteutumista ja tekee tarvittavia toimenpiteitä talouden
tasapainottamiseksi.
VARSINAINEN TOIMINTA
Nyt toimintaa on yhteensä 20 junioriharjoitusryhmällä. Yhteensä näillä ryhmillä on yli 60 harjoitusvuoroa
viikossa. Aikuisten harrastejoukkueita on neljä. Aikuisten kilpajoukkueita on kolme. Suomen mallin mukaisia
iltapäiväkerhoja pidetään 9 koululla kerran viikossa. Kerhoissa käy noin 150 kerholaista. Vanhan järjestelmän
mukaisia kerhoja on edelleen kolme.
Junioritoiminta
Tarjoamme sekä tytöissä että pojissa kaikille vuosina 2004-2016 syntyneille ohjattua toimintaa. Pitkän
tähtäimen tavoitteena on ollut saada iltaharjoitusryhmiin jokaista vuosiluokkaa yli 15 pelaajaa, jotta
saisimme perustettua kaksi toimivaa joukkuetta ikäryhmään. Poikien puolella tähän on päästy, mutta tytöissä
on vain yksi joukkue per kilpailtava ikäluokka.
Pyrimme antamaan jokaiselle pelaajalle mahdollisuuden harrastaa koripalloa tasonsa mukaisessa
harjoitusryhmässä. Edistyneimmille pelaajille takaamme riittävän haastavan harjoitusryhmän nostamalla
hänet vanhemman ikäluokan harjoitusryhmään valmentajien ja pelaajan suostumuksella.
Hyvänä tukena motivoituneimmille pelaajille on Oulu Basketball Academy, jonka viikoittaiset harjoitukset on
tarkoitettu 12-17-vuotiaille.
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Junioriuran loppupäätä kehitämme kouluyhteistyöllä, opinnonohjauksella sekä luomalla mahdollisuudet
edetä edustusjoukkueen lisäksi amerikkalaiseen yliopistopelaamiseen ja ammattilaisuuteen. Näitä väyliä
selkeytämme ja teemme ne pelaajille todellisiksi.
Erityisesti panostetaan tyttö- ja naiskoripallon kehittämiseen. Työkaluina tässä ovat mm. ”Women’s Future”
ja nuorten valmentajien ryhmä (ent. Ryhmä-Z), joissa pohditaan ja tuodaan käytäntöön tyttökoripalloilijoiden
ja naisten valmennuksen käytänteitä. Uutena lisänä ovat alueleirit ja niihin liittyvä valmentajakoulutus alle
14-vuotiaiden valmentajille.
Kilpailutoiminta
Pohjoisen ja Keskisen alueen juniorisarjoihin osallistutaan kaudella 2022-23 14 joukkueella sekä aikuisten
sarjoihin viidellä joukkueella. Lisäksi U10-ikäisten Pohjoisen alueen sarjojen aloittamisesta 2023 päätetään
pian. Näihin sarjoihin osallistutaan 3-4 joukkueella. Valtakunnallisissa sarjoissa pelaa kaudella 2022-23 neljä
joukkuetta. Näiden lisäksi kahdella muulla on vielä mahdollisuus samaan alkaen vuoden 2023 alusta.
Valtakunnallisiin sarjoihin pääseviä joukkueita pyritään tukemaan kaikin tavoin sarjan läpi viemiseksi ja
menestyksen saavuttamiseksi.
Ruotsin koripalloliiton Norrbottenin alueen kanssa jatketaan yhteistyötä harjoituspelien kautta.
Joukkueitamme autetaan sopimaan peliaikatauluista ja -paikoista Luulajan seudun joukkueita vastaan.
Joukkueita kannustetaan osallistumaan myös kaupallisiin turnauksiin. Tavoitteena on, että mikro- ja miniikäisten joukkueet osallistuvat keväällä yhteen kaupalliseen turnaukseen. Mikroille, Mineille ja
koripallokouluille suunnattuja pikkusuden korisriehoja järjestetään neljä kertaa kauden aikana. Barents
Games -tapahtumaan osallistutaan pohjoisen yhteisjoukkueella, josta valtaosa on ONMKY:n MU16 White joukkueen pelaajia. Luodaan taloustilanteen puitteissa vanhimmille ikäluokille mahdollisuudet osallistua
kesäisin amerikkalaisten yliopistojen team campeille, eli high school -ikäisten turnauksiin.
Muut tapahtumat
Kauden 2022-23 päättäjäiset järjestetään toukokuun lopulla.
Leiritoiminta
Leiritoimintaa tullaan kehittämään varsinkin kahden kesäleirin osalta. Oulu Basketball Academyn
kaupunkileiri järjestetään Kempeleessä elokuussa ja YMCA Oulu Basketballin oma leiri Rokuan
leirikeskuksessa kesäkuun alussa. Pelikauden aikana järjestettäviä leirejä ovat syyslomalla ja hiihtolomalla
järjestettävät U10-U19-ikäisten taitoleirit. Nämä ovat riippuvaisia Koripalloliiton kilpailukalenterista ja
kysynnästä.
Edustusjoukkueet
Kaudella 2022-23 taloudellisesti ja toiminnallisesti itsenäinen miesten edustusjoukkue pelaa I-divisioona
A:ssa. Oulu Basketball on edelleen meidän edustusjoukkue. Sen farmijoukkueeksi perustettu Oulu Basketball
Academy (M2) -joukkue pelaa Pohjoisen alueen miesten sarjassa, ja tähtää lähivuosina nousuun
valtakunnalliseen 1B-divisioonaan. Naisten edustusjoukkuetoiminta jatkuu kaudella 2022-23 naisten IIdivisioonassa. Tavoitteena on tarjota kehittävä harjoitusympäristö lahjakkaimmille WU17-ja WU19-pelaajille
sekä motivoituneille aikuispelaajille. Lähivuosien sarjanousun eteen tehdään töitä. Valmisteluja tehdään niin
pelipuolella kuin taustalla.
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Aikuisten harrastejoukkueet
ONMKY:ssä on kaksi miesten harrastejoukkuetta; Tönköt ja ONMKY Kaikki. Kaudella 2022-2023 nämä
pelaavat pohjoisen alueen aluesarjaa, johon osallistuu myös MU17-19 Red. Naisten harrastejoukkueena
toimii PePa eli Perämeren Pallo. PePa harjoittelee kaksi kertaa viikossa, mutta ei osallistu sarjatoimintaan.
Muut turnaukset sekä aikuisille naisille tarkoitetut harrastekoripalloturnaukset tulevat kysymykseen. Seuran
harrastejoukkueet toimivat omarahoitteisesti ja pelaavat alueen harrastesarjoissa.
Toimitsija-, tilastointi- ja erotuomaritoiminta
ONMKY järjestää erotuomareiden alkeiskursseja sekä toimitsija- ja tilastointikoulutusta yhteistyössä
Koripalloliiton kanssa. Koulutetut juniorit ovat velvoitettuja osallistumaan tilastointi- ja toimitsijatehtäviin
alueen omissa turnauksissa. Toimitsijakoulutus on osa pelaajaura-ajattelua ja kaikki U14-nuoret saavat
toimitsijakoulutusta. Tilastointi- ja erotuomarikoulutus on suunnattu pelaajaura-ajattelussa U16-nuorille;
vuonna 2023 vuorossa 2009 syntyneet pelaajat.
Rekrytointi
Pelaajien rekrytoinnissa käytetään seuraavia keinoja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seuran sisäinen tiedottaminen
Maksullinen Facebook ja Instagram -markkinointi
Näytetunnit sekä koripallon info -tapahtumat kouluilla
Yhteistyö Yökoriksen kanssa
Iltaharjoitusryhmien markkinointi Pikkusudet koriskerhoilla
Yhteiset koripallon pelitapahtumat kerhoille sekä U10-junioreille
Toiminnan mainostaminen Suomen suurimmassa koulukoripallotapahtumassa; Pikkusudet
korisriehassa.
8. Kaveripäivien järjestäminen U10- ja U12- iltaharjoitusryhmissä
9. Seuraan tulevien yhteydenottojen maksimaalinen hyödyntäminen ja suora aktivointi.
Valmennus
Valmentajia rekrytoidaan nykyisistä ja entisistä junioripelaajista, innokkaista vanhemmista, paikkakunnalle
muuttavista opiskelijoista sekä liikunta-alan opiskelijoista. Valmentajista ei ole suoranaista pulaa, joten
painopiste on nykyisten valmentajien kehittämisessä. Tähän hyödynnetään Koripalloliiton koulutuspolkua. 1tason koulutus on ilmaista ja sitä suositellaan kaikille valmentajillemme. 2-tason koulutus on maksullista;
seura maksaa vuosittain 1-5 valmentajan koulutuksen tällä tasolla. 3-taso, eli huippuvalmentajatutkinto on
suhteellisen kallis, joten seura maksaa osittain yhden valmentajan koulutuksen noin joka toinen vuosi. Näitä
määriä voidaan nostaa taas mahdollisen uuden seuratuen avulla.
Seuran sisäinen valmentajakoulutus koostuu aiheittain/ikäluokittain kokoontuvista ryhmistä (3-7 henkeä),
joissa pohditaan ja käydään nuorisopäällikön tai minikoripallokoordinaattorin johdolla läpi käytännössä
kunkin ryhmän nimenomaisia ongelmia ja kehityskohteita. Teemakoulutuksia kuten ”huoltajakoulutus”,
”valmennuksen etiikka” ja ”nuorten kehitysvaiheet ja motoriikka” toteutetaan asiantuntijoiden johdolla.
Liiton valmentajien vierailuista saadaan näkemystä Susi-linjasta. Näiden lisäksi valmentajia kannustetaan
omatoimiseen
osallistumiseen
kansallisiin
ja
kansainvälisiin
valmentajaklinikoihin.
GST-seuratuella teemakoulutuksia voidaan vielä alkuvuodesta 2023 järjestää useammin, jolloin
pienryhmäohjausta on vastaavasti hieman vähemmän.
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Vastuullisuus ja globaalikasvatus
Globaalikasvtauksen vuoden teemaksi ONMKY:ssä valittu ”Terveyttä ja hyvinvointia” toteutuu koripallossa
paitsi liikunnan tuominen fyysisinä ja psyykkisinä etuina myös laajemmin. Valmentajia koulutetaan
psykiatrien ja urheilupsykologien johdolla, ja johtamismalleja haetaan ihmiskeskeisten tekijöiden
opastuksella. Kun valmentajilla ovat prioriteetit järjestyksessä, niin heidän on helpompi edistää myös
pelaajien hyvinvointia.
Globaalikasvatus on läsnä jokaisessa harjoituksessa, pelissä ja tapahtumassa. Oulusta pelimatkat ovat aina
pitkiä, joten jokaisella matkalla tullaan valmentajan johdolla keskustelemaan kulttuurien kunnioittamisesta,
tasa-arvon ja rauhan edistämisestä mm. koripallon kautta. Haemme toteuttamiskelpoisia ideoita
Inklusiivinen ajattelu ei sulje ketään ulkopuolelleen. Joukkueissamme on lukuisia eri kansalaisuuksia olevia
pelaajia, ja pelaajia, joiden vanhemmat ovat lähtöisin hyvin erilaisista taustoista. Kulttuurien
monimuotoisuuden kunnioittaminen on jatkossakin meille paitsi itsestään selvää, myös aktiivista.
Oikeudenmukaista ja kestävää maailmaa olemme rakentamassa jokapäiväisillä valinnoilla; mistä peliasut?
juna vai bussi pelimatkalle? Globaalikasvatuksen piirissä meillä ovat tavalla tai toisella kaikki lähes 600
koripalloaktiivia. 2023 pyrimme laajentamaan koripallotoimintaa myös alkuperäiskansamme pariin niin
kulttuurisena ilmiönä kuin konkreettisena urheiluna.
Noudatamme Suomen Koripalloliiton ”Korista kestävästi”-vastuullisuusohjelmaa.
Toiminnan laatu
Tähtiseura-auditointi valmistunee vuoden 2023 alkupuoliskolla. Sillä selvitetään seuran toiminnan taso
yleisiin kriteereihin nähden, ja varsinkin itsearviointina. Pidetään vuosittainen palautekysely myös syksyllä
2023.
YHTEISTYÖ
Kouluyhteistyö
Pikkusudet korisrieha järjestetään jälleen Ouluhallissa marras-joulukuussa 2023 yhdessä Oulun kaupungin ja
Koripalloliiton kanssa. Järjestämme koulujen ja Oulun kaupungin kanssa yhteistyössä Pikkusudet
koriskouluja, jotka ovat 1.-4.-luokkalaisten iltapäiväkerhotoimintaa. Kouluille tarjotaan Suomen mallin
mukaisten kerhojen lisäksi mahdollisuutta ostaa kerhotoiminta Oulun NMKY:ltä, jolloin kerho on maksuton
lapsille, kun koulu korvaa ohjaajapalkkion.
Koripalloilijat vastaavat yläasteiden ja Oulun kaupungin lukioiden mahdollisten koripalloturnausten
tuomaroinneista. Kehitetään edelleen yhteistyötä Laanilan lukion kanssa. Kannustetaan pelaajia hakemaan
Laanilan lukioon ja OSAO:n eri yksiköihin, mikä helpottaa kahdesti päivässä harjoittelua. Lukioyhteistyöhön
haetaan uusia rahoitusmalleja.
Kansainvälisyys
Pyritään hyödyntämään olemassa olevat kontaktit ja parantamaan yhteistyötä erityisesti Luulajaan ym.
Pohjois-Ruotsin seuroihin. Järjestetään turnausmatkoja nuorimmille junioreille kustannukset ja korona
huomioiden Ruotsiin ja Baltiaan. Vanhemmille junioreille turnausmatkat New Yorkiin ja Floridaan tulevina
vuosina. Ollaan valmiudessa isännöidä ulkomaalaisia juniorijoukkueita sitä mukaa, kun saamme houkuteltua
heitä Ouluun.
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Koulunsa päättäville järjestetään pelaajan tason mukaisesti mahdollisuus jatkaa uraansa Oulu Basketballin
lisäksi amerikkalaisissa yliopistoissa.
Oulun kaupunki
Pyritään edelleen vaikuttamaan Oulun kaupungin liikuntalautakuntaan sekä Oulun kaupungin koulujen
salivuorojen jakajiin ja muihin virkamiehiin, jotta omien vuorojen määrä olisi toiminnan edellyttämällä
tasolla. Unified-koripalloa jatketaan kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen pohjalta.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Ulkoinen viestintä perustuu Koripalloilijoiden internetsivuihin, joita päivitetään tarpeen mukaan.
Tiedottamalla paikallisia medioita tapahtumakohtaisesti sekä käyttämällä Instagramia, Facebookia ja Tiktokia
pyritään edulliseen, mutta laajaan näkyvyyteen. Instagramissa ja Facebookissa kerrotaan kaikki
junioriotteluiden ajankohdat perjantaisin, ja tulokset maanantaisin. Sisäinen tiedotus hoidetaan
Whatsappillä ja MyClubin kautta lähetettävillä sähköposteilla. Näillä pidetään yhteyttä niin pelaajiin,
valmentajiin kuin vanhempiin. Näiden medioiden käyttö on päivittäistä.
Medianäkyvyys
Pyrkimyksenä on vakiinnuttaa medianäkyvyys jatkuvaksi. Tämä tarkoittaa esim. aikuisten/valtakunnallisten
nuorten sarjojen ottelutulosten julkaisua, vähintään yhtä kirjoitusta koripallokoulutoiminnasta ja nuorten
valtakunnallisista sarjoista. Vanhempia kannustetaan jakamaan juniorijoukkueiden pelejä striimauksena
sopivien palveluiden kautta. Lisäksi tavoitteena on saada TV-näkyvyyttä suuremmista yksittäisistä
tapahtumista, kuten Korisrieha ja Torikoris.
Vielä…
Ensisijaisena tavoitteena on siis ylläpitää kaikille koripalloa harrastaville tasonsa mukaista toimintaa,
harrastelijoille harrastustoimintaa ja kilpajoukkueille mahdollisuus edetä tasonsa mukaisiin sarjoihin.
Tavoitteena on laajentaa toimintaa ja tukea Pohjoisen alueen muita seuroja mm. yhteistyön ja
yhteisjoukkueiden kautta. Uusia yhteistyötahoja vuonna 2023 ovat mm. Kalajoki ja Pello, sekä mahdollisen
seuratuen myötä pohjoisimman Lapin kunnat.
Seuraan tulee pelaajia kaikkiin ikäluokkiin, ei vain nuorimpiin. Tämän vuoksi meidän täytyy edistää
joukkueiden avoimuutta ja valmiutta ottaa vastaan aloittelijoita. Tämä onnistuu valmentajia lisäämällä,
jolloin harjoituksen sisällä voidaan eriyttää pelaajia oikeanlaisen valmennuksen kohdistamiseksi. Lisäksi
kakkosjoukkueet (Red) sekä kolmosjoukkueet Black ja Pink otetaan käyttöön kaikissa ikäluokissa, joissa
pelaajien yhteismäärä riittää tähän. Pelaajavirtaa pyritään lisäämään entisestään laadun kärsimättä.
Pyritään huomioimaan yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia, jotka vaikuttavat myös koripalloilijoiden
toimintaan. Korona ehkä väistyy, mutta uusia asioita ilmaantuu. Ollaan joustavia, ketteriä ja armollisia.
Naiset kehityskohteena. Selkeä väylä kerhoista ja mikroista huipulle. Kansainvälisyys uudelle tasolle.
SUUNNISTUS
Suunnistusosasto tarjoaa jäsenilleen hyvät edellytykset harrastaa suunnistusta, pyöräsuunnistusta ja
hiihtosuunnistusta. Kaikkien suunnistusmuotojen harjoittamiseen pyritään antamaan tasapuoliset
mahdollisuudet.
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HALLINTO
Osaston toimintaa johtaa ja valvoo syyskokouksessa valittava johtoryhmä. Osaston ja johtoryhmän
puheenjohtajana on Tuomo Rantapelkonen. Johtoryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet: Matti Hautala,
Markku Heikka, Markku Kukkola, Arhi Tervo, Pauli Toropainen ja Esko Tuohimaa. Johtoryhmän tavoitteena
on kokoontua tarpeen mukaan suunnittelemaan ja päättämään osaston toiminnasta. Johtoryhmän
tehtävänä on syksyisin valmistaa tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä keväisin
toimintakertomus edellisestä vuodesta.
VARSINAINEN TOIMINTA
Osasto järjestää kaudella 2023 2-3 Oulurastitapahtumaa. Oulun Terwahölkän ja -maratonin järjestelyihin
osallistutaan samalla panostuksella kuin vuonna 2022. Huoltopäällikön tehtäviä konsultoidaan jatkossakin.
Muutakin talkootoimintaa tehdään tarvittaessa osaston talouden hyvänä pitämiseksi. Osaston jäsenet
osallistuvat aktiivisesti erilaisiin suunnistustapahtumiin kuntosuunnistuksista kansallisiin huippu- ja
massakilpailuihin. Vuoden 2023 aikana päivitetään sprinttisuunnistuskarttoja ja jatketaan Alakylän
suunnistuskartan uusintakartoitusta ja aloitetaan Tyrnävän Murron suunnistuskartan tekeminen. Karttojen
ylläpitämiseksi ja uusien laadintaa varten hankitaan Lisenssi uusimpaan Ocad suunnistuskarttaohjelmistoon.
Koulutus
Omien Oulurastien yhteydessä varaudutaan järjestämään koulutusta aloitteleville suunnistajille. Erityisesti
lapsiperheiden mukaantuloa pyritään tukemaan. Osasto tukee jäsenten hakeutumista SSL:n ja alueen
järjestämään koulutukseen. Ratamestarikoulutukseen osallistutaan, jotta ratamestarikortit pysyvät
voimassa.
Kansainvälinen ja kansallinen toiminta
Osaston jäsenet osallistuvat kansainvälisiin ja kansallisiin kilpailuihin, rastiviikoille yhteensä maksimissaan 5
osakilpailuun sekä MM-, SM-, ja aluemestaruuskilpailuihin. Osasto ei kuitenkaan osallistu ulkomaan kisojen
kustannuksiin.
VIESTINTÄ
Osaston sisäinen viestintä johtoryhmän kesken hoidetaan sähköpostin ja Teamsin avulla. Jäsenistön ja
toiminnan tiedottamista varten on perustettu ” ONMKY Suunnistus” WhatsApp ryhmä. Oulurasteista
tiedottaminen hoidetaan Oulurastien oman sivuston kautta.
TALOUS
Talous pidetään hyvin hoidettuna. Tärkeimmät tulolähteet ovat Oulurastit, Terwahölkkä ja -maraton sekä
Oulun kaupungin avustukset.
KAUDEN 2023 PÄÄTAVOITTEET
1. Kilpailupuolella päätavoitteet ovat SM-kisat ja muut kotimaiset arvokilpailut sekä talvella
että kesällä.
2. Oulurastien järjestäminen.
3. Suunnistuskarttojen ajantasaistus ja uusiminen sekä sprinttisuunnistuskarttojen
valmistaminen
4. Ratamestarikorttien uusiminen ja lisääminen.
Osaston jäseniä tuetaan ja kannustetaan osallistumaan alueella järjestettäviin ratamestarikoulutuksiin.
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5. Toimivan jäsenistön lisääminen
YLEISURHEILU
Yleisurheilu on Oulun NMKY:ssä harrastettu vuodesta 1916 ja se on yhdistyksen pisimpään yhtäjaksoisesti
harrastettu urheilumuoto. Osaston jäsenmäärä on noin 30.
HALLINTO
Hallinnosta vastaa osaston johtoryhmä, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa suunnittelemaan ja
päättämään osaston toiminnasta ja sen tehtävänä syksyisin on valmistella tulevan vuoden
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä keväisin toimintakertomus edellisestä vuodesta. 2023 johtoryhmän
puheenjohtajana toimii Jyrki Perttunen ja muina jäseninä Hansi Kitti, Janne Helttunen, Kari Klemettilä, Mikko
Koivukangas ja Petri Huhtala (sihteeri).
TAVOITTEET VUODELLE 2023
Vuoden 2023 keskeisimmät tavoitteet ovat:
•
•
•
•

edistää liikuntaa ja urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että
kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai
näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä mukaisesti.
tukea seuran urheilijoiden mahdollisuutta osallistua ja menestyä yleisurheilun arvokilpailuissa.
olla aktiivisesti mukana kehittämässä ja järjestämässä Terwamaratonia, Oulun Juoksua ja Academy Run
Oulua.
pitää toiminta niin urheilullisesti kuin taloudellisesti kestävällä pohjalla.

VARSINAINEN TOIMINTA
Osasto edistää terveyttä ja hyvinvointia järjestämällä liikuntatapahtumia ja kannustamalla jäsenistöään
osallistumaan urheilu- ja kuntoliikuntatapahtumiin. Osasto on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan
yhdistyksen arvoja sekä Suomen Urheiluliiton vastuullisuusohjelmaa
(https://www.yleisurheilu.fi/seurat/vastuullisuus/).
Yleisurheilijoiden tapahtumakalenteri vuonna 2023 on seuraava:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.-5.2. SAUL SM-hallit, Mustasaari
24.-26.2. Nuorten SM-hallit, Oulu
ke 1.3. osaston kevätkokous
6.-7.5. SM-maastot Helsinki (SUL, myös SAUL?)
19.-20.5. Oulun Terwahölkkä ja –maraton
15.-18.6. SAUL SM-yleisurheilu, Kuopio
26.8. SAUL SM-maantiekymppi, Tornio
8.-10.9. ryhmämatka Levin Ruskamaratonille
16.9. Oulun Juoksu & Academy Run Oulu
14.10. SAUL SM-maraton, Vantaa
Osaston syyskokous marraskuussa
1.-3.12. Rokuan leiri

Osasto tukee vuonna 2023 urheilijoitaan seuraavasti:
•
•

Nuoret & Yleinen sarja (Suomen Urheiluliiton alainen toiminta):
SUL:in jäsenyys (seurakohtainen maksu)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Alle 18-vuotiaiden ja vuonna 2022 SUL:in A/B-luokan tuloksen saavuttaneiden SUL:in lisenssimaksu
vuodeksi 2023.
SUL:in alaisten SM-kisojen osallistumismaksut.
SUL:in A-luokan tulosrajan saavuttaneet: Yleinen ja Nuoret 300 €. Stipendiin oikeuttava tulos on tehtävä
SUL:in, SAUL:in, IAAF:n tai AIMS:in alaisessa kilpailussa.
Veteraanit (Suomen Aikuisurheiluliiton alainen toiminta):
SAUL:in jäsenyys (seurakohtainen maksu).
SAUL:in alaisten SM-kisojen osallistumismaksut.
Taloudellinen tuki osastolaisten mahdolliseen ryhmämaratonmatkaan Leville Terwamaratonilta
kertyneiden talkookorvausten puitteissa.
Mahdollisen Rokuan leirin majoituskulut.
A -luokan tulosrajan saavuttamisesta maksettavat stipendit vahvistetaan johtoryhmän kokouksessa
marraskuussa. Stipendi voidaan myöntää vain niille osaston urheilijoille, jotka ovat pitäneet yllään
kaikissa SM-kisoissa sekä mahdollisissa viestijuoksuissa kisapaitaa, jossa näkyvät seuran tunnuksen lisäksi
yhteistyökumppanin logo / tekstit. Tämä ehto pätee myös kaikkeen muuhun urheilijoille seuran puolesta
maksettavaan tukeen.
Veteraaniurheilijoiden seuratuen ehtona on, että urheilija käyttää seuran virallista kisapaitaa vähintään
kaikissa SAUL:in alaisissa SM-kisoissa.

VIESTINTÄ
Sisäinen viestintä hoidetaan pääasiassa sähköpostitse, osaston sihteeri lähettää 4 - 6 jäsentiedotetta
vuosittain, lisäksi osaston sääntömääräisten kokousten pöytäkirjat sekä toimintasuunnitelma ja -kertomus
lähetetään jäsenistölle. Ulkoisen viestinnän pääkanavina ovat osaston hallinnoimat www-sivut
(https://onmky.fi/osastot/yleisurheilu
ja
http://www.terwamaraton.fi/oulun_juoksu).
Lisäksi
kilpailutapahtumista ilmoitetaan Kalevan urheiluseurapalstalla ja Facebook-sivuilla.
TALOUS
Osaston taloudellinen tilanne on vakaa, mikä on pääosin Oulun Juoksun tuoton sekä Terwahölkkä ja –
maratonilta saatavan talkookorvauksen ansiota. Osaston muu varainhankinta koostuu osaston omistaman
tulospalvelu- ja kuuluttajavaunun vuokratuloista. Suurin osa osaston menoista on budjetoitu
kilpailutoiminnasta aiheutuviin menoihin sekä osa-aikaisen liikuntasihteerin palkkatukeen. Seuraavaksi
suurin menoerä tulee todennäköisesti olemaan eri urheilujärjestöjen (SUL, SAUL, Pohjois-Pohjanmaan YU)
jäsenmaksut ja -lisenssimaksut.
PITKÄN TÄHTÄIMEN TAVOITTEET JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Osaston tavoitteena on säilyä elinvoimaisena ja säilyttää jäsenyys yleisurheilujärjestöissä (Suomen
Urheiluliitto Ry, Suomen Aikuisurheiluliitto Ry sekä Pohjois-Pohjanmaan Yleisurheilu Ry) ja täten
mahdollistaa jäsenistönsä osallistumisen kansallisiin mestaruuskilpailuihin jatkossakin.

Osaston toiminnan kehittämistoimenpiteistä päätetään johtoryhmän kokouksissa jäsenistöltä tulevien
ideoiden ja aloitteiden pohjalta.
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TERWAHÖLKKÄ JA -MARATON
Vuoden 2023 Terwahölkkä ja -maraton järjestetään toukokuun 20. päivänä ja tapahtumakeskuksena toimii
Raatin liikuntakeskus. Vuosina 2014 - 2022 saamiemme kokemusten perusteella tiedämme sen tarjoavan
hyvät puitteet juoksutapahtuman järjestämiselle.
HALLINTO
Hallinnosta, suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa tapahtuman järjestelytoimikunta. Sen jäseniä
marraskuussa 2022 ovat Janne Helttunen (pj/yu), Petri Huhtala (siht./yu), Jukka Romppainen/Taina
Linna/Asko Vääräniemi (KKM), Antti Alaviitala/Jukka Marttila (Julmaset), Leila Väyrynen (KP), Esko
Tuohimaa (Suunnistajat), Heidi Alitalo (PV), Jyrki Perttunen (yu), Henna Ervasti (pääyhd.). Petri Huhtala
toimii osa-aikaisena tapahtumapäällikkönä.
TAVOITTEET VUODELLE 2023
Tavoitteena on järjestää koko kansan juoksutapahtumana, johon on mukava ja helppo osallistua.
VARSINAINEN TOIMINTA 2023
Tapahtuman luonne on kuntoilupainotteinen ja pyrimme vahvistamaan tätä painotusta entisestään
säilyttämällä vuonna 2018 mukaan tulleen Terwapyrähdyksen, jossa tulee olemaan kuntosarjat aikuisille sekä
omat sarjat alle 9-, 11-, 13- ja 15-vuotiaille tytöille ja pojille. Näin pyrimme houkuttelemaan tapahtumaan
mukaan nuoria sekä uusia kuntoilijoita. Kannustamme samalla ikääntyviä pysymään juoksuharrastuksen
parissa tarjoamalla ikäsarjoja 5-vuoden välein aina yli 70-vuotiaille asti.
Muita tapahtuman juoksumatkoja ovat kymppi, puolimaraton, maraton sekä 2022 lanseerattu
neliosuuksinen Maratonviesti. Lisäksi tapahtuman aattoiltana järjestetään lapsille Pirkka-minimaraton.
Juoksureitteihin ei ole tulossa muutoksia. Eri matkojen lähdöt tapahtuvat Kuusisaaresta tai välittömästi sen
tuntumasta. Juoksijoiden avuksi pyrimme tarjoamaan kattavan jänispalvelun ½-maratonin ja maratonin
juoksijoille. Loka-toukokuussa järjestään kaikille avoimia Terwayhteislenkkejä.
Tapahtuma motivoi kaiken ikäisiä liikkumaan, mikä edistää terveyttä ja hyvinvointia, sekä on sitoutunut
toiminnassaan noudattamaan yhdistyksen arvoja sekä Suomen Urheiluliiton vastuullisuusohjelmaa
(https://www.yleisurheilu.fi/seurat/vastuullisuus/).
VIESTINTÄ
Sisäinen viestintä hoidetaan palavereissa, sähköpostitse ja puhelimitse. Ulkoinen viestintä ja tapahtuman
markkinointi hoidetaan www-sivujen, some-kanavien, lehtijuttujen ja -ilmoitusten sekä tapahtumaesitteiden
avulla. Lehti-ilmoittelua jatketaan lähialueiden lehdissä. Valtakunnallinen tiedottaminen ja markkinointi
hoidetaan kustannustehokkaimmin www-sivujen, some-kanavien ja Juoksijalehden välityksellä.
TALOUS
Tapahtuman tulot muodostuvat pääasiassa osallistumismaksuista sekä yhteistyökumppaneiltamme
saamastamme taloudellisesta tuesta. Suurimmat menoerät ovat osa-aikaisen työntekijän palkkakulut,
palkinnot, tulospalvelu, osallistumislahjat ja –mitalit, markkinointi, tila- ja kalustovuokrat sekä maksamamme
talkookorvaukset eri Ynnin osastoille ja ulkopuolisille urheiluseuroille. Mahdollisella tapahtuman tuotolla
tuemme tapahtumassa mukana olevien Ynnin osastojen toimintaa.
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PITKÄN TÄHTÄIMEN TAVOITTEET JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Tavoitteena on säilyttää asema yhtenä Pohjois-Suomen suurimpana ja parhaiten järjestettynä liikunta- ja
urheilutapahtumana sekä sitouttaa järjestelyihin osallistuvat osastot ja toimitsijat talkootyöhön tulevinakin
vuosina. Kehittämistoimenpiteistä päätetään järjestelytoimikunnan kokouksissa tapahtumaan osallistuvilta
juoksijoilta ja järjestelyorganisaatiolta vuosittain kerätyn palautteen perusteella.
LASKETTELIJAT
Osasto on perustettu vuonna 1987 toteuttamaan vuotuista laskettelumatkaa Alpeille sekä matkoja kotimaan
rinteille.
HALLINTO
Osaston toimintaa johtaa johtokunta, jossa ovat puheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä yksi varajäsen, jotka
valitaan osaston syyskokouksessa. Syyskokouksessa 29.10.2021 valittiin seuraaviksi kahdeksi vuodeksi eli
vuosiksi 2022-2023 osaston puheenjohtajaksi Tapani Mäki ja muiksi johtokunnan jäseniksi Jorma Puurunen,
Ilkka Laakko ja Jaana Turunen sekä varajäseneksi Hilkka Pirneskoski.
TAVOITTEET VUODELLE 2023
Vuosi 2023 on lasketteluosaston kolmaskymmeneskuudes toimintavuosi. Osasto on järjestänyt vuosittaisen
laskettelumatkan Alpeille Oulun hiihtolomaviikolla jo 33 talvena peräkkäin. Koronaviruksesta johtuen ei
talvina 2021 ja 2022 Alppimatkaa järjestetty. Talvella 2023 on tarkoitus järjestää perinteinen laskettelumatka
Alpeille. Tarvittavat varaukset on tehty ja matkalle on ilmoittautunut riittävä lähtijämäärä.
TALOUS
Laskettelumatka toteutetaan omakustannushintaperiaatteella joten se ei rasita yhdistyksen taloutta.
SPORTTIKLUBI JULMASET
Julmaset on perustettu 1973. Aikoinaan sporttiklubitoiminta oli SUL alaista koko valtakuntaa koskevaa
toimintaa. Julmaset toimii ONMKY:n yhtenä jaostona.
HALLINTO
Johtoryhmän muodostaa: Sporttimestari, sihteeri, edellinen sporttimestari, tuleva sporttimestari
TAVOITTEET VUODELLE 2023
Aktiivinen oman kunnon ylläpito monipuolisilla harjoitteilla ja yhdessäolo.
VARSINAINEN TOIMINTA
Oulun NMKY:n sporttiklubi Julmasten 51. toimintavuotta luotsaa sporttimestari. Klubin toimintakausi on
kalenterivuosi ja toimintaa on aktiivisesti tammi- -toukokuussa ja syys- - joulukuussa siten, että
klubikokouksiin kokoonnumme Ynnin tiloihin Raattiin pääsääntöisesti jokaisen kuukauden 2. ja 4. torstaina
klo 16:30 alkaen.
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Noin tunnin kestävän (sauva)kävelyn, hölkän tai juoksulenkin jälkeen pidettävissä klubikokouksissa kirjataan
liikuntatapahtumat matkoineen, osallistujat, suoritetut aktiviteetit, tapahtumat sekä keskustellaan
sporttitoimintaan liittyvistä ja muista yhteisistä asioista. Maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina kuntosali.
Kesä-elokuussa kokoonnutaan vain tarvittaessa.
Vuoden 2023 varsinaiset klubikokouspäivät ovat: 12.1.2023, 26.1.2023, 9.2.2023, 23.2.2023, 9.3.2023,
23.3.2023, 13.4.2023, 27.4.2023, 11.5.2023 ja 25.5.2023 sekä 14.9.2023, 28.9.2023, 12.10.2023, 26.10.2023,
9.11.2023, 23.11.2023, 14.12.2023. Muu toiminta muodostuu klubikokouksissa erikseen sovittavista retkistä,
matkoista tai muista vastaavista tapahtumista.
Toimintavuodelle 2023 on suunniteltu seuraavaa toimintaa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klubivierailu teatteriin.
Yhteisen kuntoloma- / virkistysmatkan järjestäminen.
Osaston kevätkokous pidetään maaliskuussa.
Osaston syyskokous pidetään marraskuussa.
Osallistuminen Oulun NMKY ry:n kevät- ja syyskokouksiin.
Osallistuminen ”Sporttipäiville”.
Järjestetään ”Korkean paikan leiri”, Kuusamo, syyskuussa.
Klubin yhteinen jouluateria joulukuussa.
Muut erikseen sovittavat vierailut, retket ja tapahtumat.

Klubin jäsenet puolisoineen toimivat vuoden 2023 yleisurheilukisoissa ja vastaavissa toimitsijoina ja
avustajina. Näistä mainittakoon:
•
•
•
•
•

Hese-kisa Ouluhalli 27.4
Terwahölkkä ja -maraton 20.5.2023 Raatissa.
Oulun juoksu 16.9. 2023 Raatissa.
Koululaisten yleisurheilukisat 2023 syyskuussa Raatissa.
Oulun koulujen Let´s Be Active -tapahtuma syyskuun 2023 lopulla.

Osallistutaan muiden mahdollisesti vuoden 2023 aikana järjestettävien tapahtumien järjestämiseen.
VIESTINTÄ
Jäsenille lähetetään sähköpostilla vuosisuunnitelma ja eri tilaisuuksia koskevat ohjeet/ilmoitukset.
TALOUS
Klubimme jäsenet maksavat vuosittaisen Oulun NMKY ry:n jäsenmaksun, muutoin klubi ei peri jäseniltään
jäsenmaksua.
Klubi perii sovituista tapahtumista osallistumismaksun vähintään 10 euroa/osallistuja + 10 % jäljelle jäävästä
osallistumismaksusta. Tällaisia tapahtumia ovat mm teatteriesitykset, sporttipäivät, jouluateria ja korkean
paikan leiri. Klubi saa tuntikorvauksen pääosasta hoitamistaan toimitsijatehtävistä Oulun kaupungilta.
Saatavilla toimitsijatuloilla, adventtikalentereiden myyntituloilla, osallistumismaksuilla ja mahdollisilla
avustuksilla luodaan pohja budjetille. Sporttiklubi Julmaset hoitaa leiritoiminnasta, osallistumisista,
muistamisista, mahdollisista matkakuluista sekä omista tilaisuuksista aiheutuvat kulut osallistumismaksujen
jälkeen. Klubin koko rahaliikenne hoidetaan Oulun NMKY ry:n toimistosta, klubin oman tilin kautta, mistä
klubin talous on kulloinkin tarkistettavissa. Klubi on toiminnassaan omavarainen.
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PITKÄNTÄHTÄIMEN TAVOITTEET JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Sporttiklubin toimivien jäsenten määrä pyritään pitämään noin 15 jäsenenä.
SPORTTIKLUBI KADONNEEN KUNNON METSÄSTÄJÄT
Sporttiklubi toimii omana osastona ONMKY ry:ssä ja on aktiivisesti yhteistyössä Oulun NMKY ry:n
yleisurheiluosaston ja maratontoimikunnan kanssa. Olemme osaltamme kehittämässä Terwahölkkä ja maraton tapahtumaa massakuntoilutapahtumana. Vuoden alkaessa klubiin kuuluu 18 jäsentä.
HALLINTO
Johtoryhmä ja sporttimestari vuonna 2023-2024
Sporttimestari ja johtoryhmän puheenjohtaja Jukka Romppainen ja jäseninä ovat: Taina Linna, Tiina
Klemettilä, Mikko Taussi, Soili Miilukangas ja Kari Kautio. Johtoryhmä kokoontuu vuoden aikana vähintään 3
kertaa. Katri Vääräniemi toimii rahastonhoitajana.
TAVOITTEET VUODELLE 2023
Sporttiklubi Kadonneen Kunnon Metsästäjien (KKM) toiminta jatkuu vilkkaana vuoden 2023 aikana. Jäsenet
osallistuvat aktiivisesti erilaisiin liikuntatapahtumiin ja erilaisissa varainkeruutalkoissa ollaan ahkerasti
mukana. KKM:n toiminnan tavoitteena on tarjota jäsenilleen monipuolista kunto- ja terveysliikuntaa, pyrkiä
kehittämään jäseniään aktiivisiksi oman fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntonsa parantajiksi ja
ylläpitäjiksi jakamalla tätä pyrkimystä tukevaa tietoa sekä järjestämällä kunnonkohentamistilaisuuksia sekä
klubikokouksia.
VARSINAINEN TOIMINTA
Toiminnan painopisteenä ovat säännölliset yhteislenkit, Terwahölkkä- ja maratontapahtuma, erilaiset
varainkeruutapahtumat, yhteiset liikunta-aktiviteetit sekä liikuntatapahtumiin osallistumiset. KKM tukee
jäsentensä osallistumista SAUL:n SM-kisoihin osanottomaksun muodossa. KKM pyrkii tukemaan
mahdollisuuksiensa mukaan jäsenistön osallistumista erilaisiin liikuntatapahtumiin maksamalla esim.
matkakustannuksia.
Yhteislenkit
Yhteislenkit juostaan aiempien vuosien tapaan torstaisin klo 17.30 ja lauantaisin klo 10.00 alkaen ONMKY:n
toimitalolta. Osallistutaan yhdessä myös Terwamaratonin järjestämille, kerran kuukaudessa juostaville
yhteislenkeille. Yhteislenkkien suosiota ja osallistujamäärä pyritään kasvattamaan vuonna 2023.
Virtuaaliyhteislenkit WA-sovelluksen tukemana.
Terwahölkkä ja maraton 20.5.2023
Klubilaiset osallistuvat Terwamaraton tapahtuman suunnitteluun ja järjestelytehtäviin. Mm. pussitustalkoot,
kisakanslian tehtävät, maratonin jänispalvelu ja varustesäilytys työllistävät runsaasti jäseniä. Tapahtuman
suosio on vakiintunut ja klubin panos tapahtuman onnistuneissa järjestelyissä on merkittävä.
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Muut varainkeruutapahtumat
Toiminnan rahoittamiseksi jäsenet osallistuvat Terwamaratonin lisäksi erilaisiin talkootapahtumiin.
Talkootoiminta tuo merkittävän lisän jäsenmaksuista kertyvään toimintarahoitukseen ja jäseniä
kannustetaan osallistumaan yhteiseen varainkeruuseen.
Liikunta- ja virkistystapahtumat
Vuonna 2023 klubilaiset osallistuvat jälleen aktiivisesti erilaisiin juoksutapahtumiin ja muihin
liikuntatapahtumiin. Juoksutapahtumien lisäksi järjestämme klubin jäsenille erilaisia liikunta- ja
virkistystapahtumia sovitusti mm. hiihtoretkiä, pyöräretkiä, hiihtoleirin jossakin hiihtokeskuksessa, matkan
Ruskamaratonille sekä Tampereelle veteraanien EM-kisoihin (4.-9.7.2023, puolimaraton 8.7.2023), SAUL
maantiejuoksun SM-kisat 26.8, suunnistusta, NUTS Ski Ruka (25.3) sekä Tervamaratonin jälkeisen illanvieton
ja pikkujoulun. Vuonna 2023 kokeillaan mm. polkujuoksua sekä Padelia. Myös Juoksijan fysiikka -ryhmän
toimintaa yritetään jatkaa.
Hiihto-, maraton- ja muiden mahdollisten virkistysmatkojen majoitustuki kohdennetaan yhteismajoituksen
maksamiseen. Matkoille ja muille hankinnoille (esim. asuhankinnat) voidaan määrittää myös
omavastuuosuuksia. Hiihto-, maraton ja muiden virkistysmatkojen matkatuki edellyttää johtoryhmän
ennakkopäätöstä.
Vuonna 2023 tavoitteena on järjestää seitsemästoista yhteinen juoksumatka (ulkomaiseen)
juoksutapahtumaan. Jos matka ulkomaille ei onnistu voidaan matka toteuttaa kotimaiseen kohteeseen.
Lisäksi KKM:n jäsenet tulevat näkymään aktiivisina osallistujina kesän ja syksyn aikana juostavilla
maratoneilla sekä eri hiihto- ja juoksutapahtumissa Oulussa ja ympäri Suomea.
Globaalikasvatuksen toteutuminen toiminnassa
Vahvistamme jäsentemme tietoja, taitoja ja tahtoa rakentaa globaalisti oikeudenmukaista ja kestävää
maailmaa perehdyttämällä johtoryhmän jäsenet globaalikasvatuksen tavoitteisiin, toimintatapoihin ja
menetelmiin. Vuoden 2023 teemana on jäsentemme terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.
Vastuullisuuden toteutuminen toiminnassa
Toimintamme motivoi kaiken ikäisiä liikkumaan, mikä edistää jäsenistömme terveyttä ja hyvinvointia.
Toiminnassamme sitoudumme noudattamaan yhdistyksen arvoja sekä Suomen Urheiluliiton
vastuullisuusohjelmaa (https://www.yleisurheilu.fi/seurat/vastuullisuus/)
Muut tapahtumat
Kevätkokous pidetään maaliskuussa 2023 ja syyskokous marraskuussa 2023 myöhemmin tarkentuvina
päivinä.
TIEDOTTAMINEN
Tietoa välitetään jäsenille pääsääntöisesti sähköpostitse. Pikatiedottamiseen käytämme myös KKM:n
WhatsApp -ryhmää. Tietoa välitetään myös KKM- facebook sivuston kautta. Lisäksi tietoa välitetään
jäsenpostituksin ONMKY ry:n toimesta.
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TALOUS
Taloudellisesti toimitaan omavaraisesti. Klubin talous katetaan jäsenmaksuilla, talkoilla sekä muulla
varainhankinnalla. Klubilaisten jäsenmaksu on 40 €. Uusilta jäseniltä ei peritä erillistä liittymismaksua.
PITKÄN TÄHTÄIMEN TAVOITTEET JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
KKM:n toiminnan pitkän tähtäimen tavoitteena on tarjota jäsenilleen monipuolista kunto- ja terveysliikuntaa,
pyrkiä kehittämään jäseniään aktiivisiksi oman fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntonsa parantajiksi ja
ylläpitäjiksi jakamalla tätä pyrkimystä tukevaa tietoa sekä järjestämällä kunnonkohentamistilaisuuksia sekä
klubikokouksia.

PARTIOLIPPUKUNTA POHJAN VEIKOT
Pohjan Veikot on Oulun suurin partiolippukunta, jonka toimintaa ohjaavat Suomen Partiolaiset - Finlands
Scouter ry:n ja Oulun NMKY ry:n määrittelemät periaatteet. Lippukunta järjestää Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n partio-ohjelman mukaista toimintaa 7–22-vuotiaille sekä perhepartiotoimintaa alle
kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Vuosi 2023 on lippukunnan 106. toimintavuosi.
HALLINTO
Pohjan Veikot on Oulun NMKY ry:n (Ynni) alaosasto. Ynni puolestaan on Suomen YMCA:n paikallisyhdistys ja
siten osa kansainvälistä YMCA-liikettä. Ynnin kautta lippukunta on Pohjanmaan Partiolaiset ry:n (PP) jäsen.
PP puolestaan on partiotoiminnan keskusjärjestö Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n (SP-FS) jäsen.
Lisäksi lippukunta tekee yhteistyötä muiden suomalaisten YMCA-lippukuntien kanssa Y-Scouts-yhteisössä.
Lippukuntaa johtaa lippukunnanjohtaja yhdessä apulaislippukunnanjohtajan, ohjelmajohtajan ja
pestijohtajan kanssa. Lippukunnan toimintaa ohjaa Johtajaneuvosto, joka kokoontuu toimintavuoden aikana
kolme kertaa kuussa koulujen loma-aikoja lukuun ottamatta.
Lippukunnanjohtajan, apulaislippukunnanjohtajan, ohjelmajohtajan ja pestijohtajan muodostama Tuulinen
Huippu kokoontuu noin kerran kuussa käsittelemään ja kehittämään lippukunnan toimintaa. Ikäkausien
ohjelmatoimintaa käsittelevä ja kehittävä ohjelmajohtajan, luotsien ja meripartio-ohjaajan muodostama
Luotsipiiri kokoontuu niin ikään noin kerran kuussa.
Kolmea nuorinta ikäkautta johtavat osastojen ryhmänjohtajaneuvostot Tuikku, Soihtu ja Toho, jotka
kokoontuvat kerran kuussa käsittelemään osastojen sisäisiä asioita. Lippukunnan toimintaa suunnitellaan
elokuussa Laturissa sekä marraskuussa Suunnitteluseminaarissa. Pohjan Veikkojen sääntömääräinen
kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa.
TAVOITTEET VUODELLE 2023
Lippukunnan tavoitteena on toteuttaa partiotoiminnassaan globaalikasvatusta. Esimerkiksi lippukunnan
järjestämä kaikkien ikäkausien yhteinen kesäleiri on tarkoitus järjestää hiilineutraalisti. Globaalikasvatukseen
liittyvistä tavoitteista on kerrottu tarkemmin toimintasuunnitelman kohdassa Vastuullisuus.
Meripartion osalta tavoitteena on tuoda lippukunnan uusi purjevene Polaris täysipainoisesti osaksi toimintaa
ja kouluttaa jäsenistöä veneen käyttöön. Lippukunta kouluttaa vuoden aikana johtajistostaan 15 uutta
veneenohjaajaa, jotka voivat omalta osaltaan osallistua lippukunnan meripartiotoiminnan kehittämiseen.

20
Lippukunta tavoittelee Pilpajärven uuden partiokämpän vakiinnuttamista retkikohteena. Tavoitteen
saavuttamiseksi ryhmänjohtajia koulutetaan kämpän käyttöön. Pyrkimyksenä on, että kämppää käytetään
partiotoimintaan lähes joka viikko.
VARSINAINEN TOIMINTA
Pohjan Veikkojen toiminnan perustana ovat toimintaryhmien viikoittaiset kokoukset, retket, noin kerran
kuussa järjestettävät osastojen tapahtumat sekä leiritoiminta. Lisäksi lippukunta järjestää
meripartiotoimintaa kaikille ikäkausille Pohjan Veikkojen meripartiosuunnitelman mukaisesti.
Toimintavuoden tapahtumista on koottu tapahtumakalenteri.
Partiovuoden kohokohtia ovat lippukunnan yhteinen kesäleiri, 25. maailmanjamboree Etelä-Koreassa,
samoajien Explo-tapahtuma sekä vaeltajille ja aikuisille suunnattu Johtajatulet-johtajuusseminaari.
Retket, leirit ja vaellukset
Toimintaryhmät sekä osastojen ryhmänjohtajaneuvostot järjestävät retkiä ympäri vuoden.
Tammikuussa samoajat ja vaeltajat pitävät yhteisen KaamosRomanssi-leirin. Helmi-maaliskuussa järjestetään
talvileirit sudenpennuille, seikkailijoille ja tarpojille. Huhtikuussa samoajat, vaeltajat ja aikuiset tekevät
pääsiäisen hiihtovaelluksen Pallaksella. Seikkailijoille järjestetään koko ikäkauden yhteinen kevätretki, ja
ryhmänjohtajille sekä luotseille johtajahuoltotapahtuma Hyppy tuntemattomaan. Toukokuussa
tarpojaosasto järjestää yhteisen kevätretken. Samoajille, vaeltajille ja aikuisille järjestetään Itsemurhakävely,
jossa tavoitteena on kävellä 100 kilometriä vuorokaudessa.
Kesäkuussa lippukunta järjestää kaikille ikäkausille yhteisen kesäleirin. Vaeltajat suunnittelevat ja toteuttavat
itselleen Suomiprojektiin liittyvän kotimaanmatkan.
Syyskuussa järjestetään seikkailijaosaston syysleiri. Lokakuussa sudenpentuosasto järjestää ikäkauden
yhteisen syysretken, samoajat osallistuvat valtakunnalliseen Explo-tapahtumaan, ja vaeltajaosasto ottaa
Pykällys-retkellään uudet vaeltajat osaston jäseniksi. Marraskuussa järjestetään tarpojaosaston syysleiri.
Joulukuussa aikuiset pitävät oman pikkujouluretkensä.
Kilpailut
Pohjan Veikot osallistuu PP:n järjestämiin partiotaitojen piirinmestaruuskilpailuihin ja SP-FS:n järjestämiin
partiotaitojen suomenmestaruuskilpailuihin. Piirin- ja suomenmestaruuskilpailut järjestetään kolme kertaa
vuodessa: talvella, keväällä ja syksyllä. Lisäksi voidaan osallistua muihin partiotaitokilpailuihin.
Kilpailutoimintaa koordinoivat ja kehittävät kisavastaavat.
Kansainvälinen toiminta
Lippukunta osallistuu YMCA:n, PP:n ja SP-FS:n kansainväliseen toimintaan. Lippukunta pitää yhteyttä muiden
Euroopan maiden YMCA-lippukuntien kanssa ja osallistuu eurooppalaisten YMCA-lippukuntien
yhteistyöryhmän (European YMCA Scouting & Jungschar group, ESG) toimintaan.
Sudenpentuosasto järjestää kansainvälisyysteemaisen Maailmakokouksen tammikuussa. Seikkailija- ja
tarpojaryhmät pitävät marraskuussa ESG-kokoukset, joiden vuosittain vaihtuva ohjelma on sama kaikkialla
Euroopassa.
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Kesä-heinäkuussa lippukuntalaisia osallistuu Explorer Belt 2023 -tapahtumaan Tšekissä. Elokuussa
lippukuntalaisia osallistuu 25. maailmanjamboreelle Etelä-Koreassa sekä ESG Leadership Training and
Seminar -tapahtumaan Unkarissa.
Lippukunta jatkaa kummilapsensa tukemista Plan-järjestön kautta.
Meripartio
Vuonna 2022 hankitun purjeveneen käyttö meripartiotoiminnassa aloitetaan ja uuden veneen hankkimiseksi
käynnistetty alusprojekti päätetään vuoden loppuun. Kaikki ikäkaudet tekevät partio-ohjelman mukaisia
meripartioaktiviteetteja osana toimintaansa.
Lippukunnan jäsenten kouluttamiseksi järjestetään veneenohjaajakurssi kesäkuussa. Samoajille ja vaeltajille
järjestetään matkapurjehdukset heinäkuussa. Elo-syyskuussa järjestetään johtajaikäisille kaksi veneretkeä.
Lippukunnan veneilykalustoon kuuluu purjevene Polaris, Scout-jolla ja kolme kanoottia. Lisäksi harjoittelussa
hyödynnetään tarvittaessa Oulun merenkävijöiden koulutusalus Omppua.
Lippukunta on Oulun
Merenkävijät ry:n ja Partiopurjehtijat - Scoutseglarna ry:n jäsen. Lippukunnan meripartiotoimintaa koordinoi
meripartio-ohjaaja. Alusprojektitiimi suunnittelee ja organisoi uuden purjeveneen käyttöä meripartioohjelman toteuttamisessa.
Perhepartio
Perhepartio on suunnattu alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Perhepartion tarkoituksena on
partioon tutustuttamisen ohella antaa lapsiperheille yhteisiä mukavia hetkiä luonnossa. Perhepartiotoiminta
mahdollistaa vanhemmille mukavan yhteisen harrastuksen lapsen kanssa ja mahdollisuuden tavata muita
vanhempia säännöllisesti. Perhepartioryhmä kokoontuu noin kerran kuussa ja järjestää omat retkensä
tammikuussa ja toukokuussa. Lippukunnan perhepartiotoimintaa koordinoivat ja kehittävät perhepartioohjaajat.
Aikuiset
Lippukunnan aikuiset, eli yli 22-vuotiaat jäsenet ja jäsenten vanhemmat, mahdollistavat ja tukevat Pohjan
Veikkojen toimintaa. Aikuisvastaavien luotsaama aikuisvartio kokoontuu noin kerran kuussa.
Koulutus
Lippukunta kouluttaa jäsenistöään tarpeen mukaan. Lisäksi lippukunnan jäseniä osallistuu mm. PP:n ja SPFS:n järjestämille kursseille niin koulutettavina kuin kouluttajinakin. Lippukunnan koulutusasioista vastaa
pestijohtaja.
Vanhimmille tarpojille (onnenonkijoille) järjestetään koko toimintavuoden kestävä ryhmänohjaajakoulutus
(ROK). Tarpojille ja sitä vanhemmille järjestetään ensiavun peruskurssi kevään aikana. Elokuussa järjestetään
Laturi, jossa suunnitellaan tulevaa partiosyksyä ja koulutetaan johtajistoa. Vaeltajat ja aikuiset osallistuvat
SP-FS:n
Johtajatulet-johtajuusseminaariin.
Marraskuussa
johtajisto
kokoontuu
lippukunnan
Suunnitteluseminaariin, jonka ohjelmaan kuuluu tulevan vuoden suunnittelua ja koulutusta. Pohjanveikkoja
osallistuu myös Y-Scouts-yhteisön järjestämään Johtajaseminaariin.
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Toimitilat
Lippukunta käyttää toimintaansa Ynnin Raatin nuorisotaloa, Rokuan leirikeskusta ja Pilpajärven
partiokämppää maastoineen. Tapahtumia järjestetään myös muissa kohteissa. Pilpajärven partiokämpän
käyttöä kehitetään.
Kalusto
Nykyistä kalustoa pidetään kunnossa, ja uutta hankitaan. Kalustoa vuokrataan ulkopuolisille. Lippukunnalla
on retkeilyvälinelainaamo, josta lippukunnan jäsenet voivat lainata käyttöönsä retkeilyvälineitä. Lainaamon
tarkoituksena on madaltaa kynnystä osallistua lippukunnan toimintaan.
VASTUULLISUUS
Lippukunnan toiminnassa noudatetaan sekä Ynnin että SP-FS:n arvoja ja eettisiä periaatteita. SP-FS:n eettisiin
periaatteisiin on kirjattu muun muassa luonnon ja elinympäristön suojeleminen niin, että monimuotoisuus
säilyy ja kestävälle kehitykselle on edellytyksiä, sekä nuorten aktiivisuus yhteisen yhteiskunnan
rakentamisessa. Lippukunnassa suoritetaan SP-FS:n ohjelmapainotuksen, Sanoista tekoihin! mukaista
ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tuoda YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tutuksi ja osaksi omaa arkea.
Lisäksi lippukunnan toiminnassa korostuu Ynnin yhteinen globaalikasvatusteema: Terveyttä ja hyvinvointia.
Lippukunnan toiminnassa globaalikasvatukseen osallistuu joko kasvattajana tai kasvatettavana noin 350
lippukuntalaista, joista noin 280 on alle 29-vuotiaita.
SP-FS on asettanut tavoitteekseen hiilineutraalin partiotoiminnan vuoteen 2030 mennessä. Päätöksen
innoittamana lippukunnan tavoitteena on järjestää kaikkien ikäkausien yhteinen kesäleiri hiilineutraalisti.
Tavoitteen saavuttamiseksi leirille laaditaan etukäteen hiilibudjetti ja sen toteutumista seurataan laskemalla
yksityiskohtaisesti leirin eri osa-alueista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Hiilineutraaliustavoite näkyy
myös leiriarjessa, ja tavoitteena on että niin leirin osallistujat kuin järjestäjätkin oppivat keinoja
partiotoiminnan ja oman arjen hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
VIESTINTÄ
Viestinnän tavoitteet
Pohjan Veikkojen viestinnän tavoitteena on viestiä selkeästi toiminnasta niin lippukunnan johtajiston kesken,
partiolaisten kotiväelle kuin sidosryhmillekin. Lippukunnan tiedotuksen laadusta ja kehittämisestä vastaa
tiedotusvastaava ja sosiaalisen median näkyvyydestä somevastaavat yhdessä tiedotusvastaavan kanssa.
Ulkoinen viestintä
Lippukunta pyrkii ulkoisella viestinnällä tekemään partiotoimintaa tunnetuksi potentiaalisille uusille
partiolaisille ja kertomaan sidosryhmille, millaista toiminta lippukunnassa on. Pääsääntöisesti tarkoitukseen
käytetään sosiaalista mediaa: Facebook (Pohjan Veikot) ja Instagram (@pohjanveikot).
Sosiaalisen median julkaisuissa lippukunta käyttää tilanteeseen sopivia partioaiheisia kuvia. Somessa
viestittäessä käytetään tunnisteita #pohjanveikot, #ymcaoulu, #oulun_nmky, #pohjanmaapartio,
#partioscout ja #ycsoutsfi.
Sisäinen viestintä
Sisäisessä viestinnässä käytetään pääasiassa SP-FS:n jäsenrekisteri Kuksan kautta lähetettäviä sähköposteja,
WhatsApp-viestejä, jaettavia tiedotteita ja johtajiston Slack-työtilaa. Lisäksi käytetään partiotilojen
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ilmoitustauluja, sosiaalista mediaa ja lippukunnan kotisivujen jäsenosiota. Lippukunnan kotisivut ovat
osoitteessa pv.onmky.fi. Lippukunnalla on oma Pohjan Tähti -jäsenlehti, joka julkaistaan kaksi kertaa
vuodessa.
Talous
Pohjan Veikot toivoo saavansa ulkopuolista tukea toimintaansa
•
•
•

Oulun NMKY ry:ltä
Oulun evankelisluterilaisilta seurakunnilta
Oulun kaupungilta.

Omatoiminen varainhankinta perustuu pääasiassa lippukunnan joulupukkipalveluun, Oulun Terwahölkkä ja maraton -talkoisiin sekä Ynnin adventtikalenterien myyntiin. Lisäksi lippukunta kerää varoja myymällä Oulukuppeja ja muita Pohjan Veikkojen tuotteita. Varoja kerätään myös yksittäisillä varainhankintatempauksilla.
Lippukunnan varainhankintaa koordinoivat varainhankintavastaavat. Varainhankintaa kehitetään ja
monipuolistetaan edelleen. Talouden seurantajärjestelmää ylläpidetään.
Vuoden 2023 talousarvio on 2 100 euroa alijäämäinen. Lippukunta käyttää aiempien vuosien ylijäämää
hankkiakseen purjeveneen siirtämiseen tarvittavan kärryn, jonka kustannusarvio on 3 000 euroa.
PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET JA TO IMINNAN KEHITTÄMINEN
Lippukuntaa vuosikymmeniä palvelleen moottoritoimisen luotsikutterin korvaajaksi hankittiin vuonna 2022
purjevene Polaris. Lippukunta kehittää meripartiotoimintaansa uuden tyyppiseen alukseen nojaten. Oma
purjevene mahdollistaa jäsenille uusien veneilytaitojen oppimisen ja lippukunnan osallistumisen esimerkiksi
kansalliselle meripartioleiri Satahangalle.
Tulevien vuosien suuret tapahtumat
2024
‐ PP:n kesäleiri
‐ Roverway, Norja
2025
‐ World Scout Moot, Portugali
‐ SP-FS:n Satahanka XIV -meripartioleiri
2026
‐ PP:n Myötäpäivät
2027
‐ 26. Maailmanjamboree, Puola

MUSIIKKITOIMINTA
OULUN FRÖÖKYNÄT
Toimintavuosi 2023 on Nuorisokuoro Oulun Fröökynöiden 35. toimintavuosi. Kuoron kasvatuksellinen
toiminta pohjautuu NMKY:n arvomaailmaan. Nuorisokuoro Oulun Fröökynät on Oulun NMKY ry:n osasto,
joka toimii ainakin kevätkauden 2023 Oulu-opiston opintopiirinä. Kuoro on Suomen Laulajain ja Soittajain
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Liitto (Sulasol) ry:n Nuorten Kuoroliiton ja Sulasolin Oulun piirin jäsen. Oulun Fröökynöihin kuuluvat
lapsikuoro Lauluflikat ja nuorisokuoro Fröökynät.
HALLINTO
Kuoron toimintaa johtaa johtokunta, joka valitaan kuoron syyskokouksessa ja joka kokoontuu noin
kerran kuukaudessa kesäkautta lukuun ottamatta. Toiminnan suunnittelemiseksi, arvioimiseksi ja
kehittämiseksi pidetään kuoron johtokunnan ja kuorolaisten yhteinen suunnitteluseminaari syksyllä.
Kuoron ja johtokunnan avuksi voidaan tarvittaessa perustaa toimikuntia. Toimikuntien tehtävänä on
valmistella ja hoitaa heille määrättyjä asioita sekä vastata johtokunnalle asioiden kulusta.
Johtokunta
Puheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Henna Ervasti kevätkauden 2023 loppuun saakka
Varapuheenjohtaja: Valitaan uuden johtokunnan vuoden 2023 ensimmäisessä kokouksessa
Sihteeri: Valitaan uuden johtokunnan vuoden 2023 ensimmäisessä kokouksessa
Johtokunnan varsinaiset jäsenet:
2022-2023 Saana Karttunen
2022-2023 Inka Marjoma
2023-2024 Krista Keränen
2023-2024 Sonja Kujala
Johtokunnan varajäsenet:
2022-2023 Anna Hyöky
2023-2024 Maria Maaninen
2023-2024 Maija Lauri
2023-2024
Kuoronjohtaja: Ahti Sepp
TAVOITTEET
Kuoron tavoitteena on korkeatasoisen ja laadukkaan musiikin tekeminen sekä kuoron oman soinnin
vahvistaminen ja yhtenäisemmän kuoron kehittäminen. Kuoron sosiaalisessa toiminnassa ja
vuorovaikutuksessa korostuvat muun muassa kuorolaisten identiteetin ja yhteistyökyvyn vahvistaminen,
tavoitteellisuus, käytöstavat, suvaitsevaisuus, lähimmäisen huomioiminen, yhteisöllisyys ja vastuullisuus.
Kuorolla on merkittävä tehtävä lapsi- ja nuorisokuoromusiikin harjoittajana, kehittäjänä ja perinteiden
ylläpitäjänä. Lapsikuorossa tavoitteena on perehtyä, kouluttautua ja saada valmiuksia siten, että nuoret tytöt
voivat sujuvasti siirtyä aikanaan nuorisokuoroon.
Musiikilliset tavoitteet ovat:

25
•
•
•
•

esiintymiskokemuksen ja laulurohkeuden lisääminen kuorolaisille
kuoron yhtenäisen soinnin vahvistaminen
tutustuttaa kuorolaiset monipuolisen ohjelmiston avulla erilaisiin musiikkityyleihin ja -lajeihin suomalaisen musiikin tunnetuksi tekeminen erityisesti ulkomaanmatkoilla
kuoron kehittäminen esittävän taiteen harjoittajana Oulussa ja lähiympäristössä - parantaa lasten ja
nuorten harrastusmahdollisuuksia myös maakunnallisissa yhteyksissä

VARSINAINEN TOIMINTA
Toiminnallisten ja musiikillisten tavoitteiden saavuttamiseksi kuoron toiminnan perustana ovat
monipuoliset viikoittaiset kuoroharjoitukset, leiritoiminta, koulutukset, konsertit, esiintymistilaisuudet ja
jumalanpalvelusavustamiset. Toimintaa toteutetaan kaksivaiheisesti ikäryhmittäin. Toimintaa toteutetaan
kaksivaiheisesti huomioiden kuorolaisen ikä ja taitotaso. Kuorolaisten yksilölliset lähtökohdat ja tavoitteet
pyritään ottamaan huomioon kiinnittäen samalla huomiota kuoron taiteelliseen tasoon. Kuoro tekee
yhteistyötä OAMK:n musiikkipedagogiopiskelijoiden kanssa.
Kuoron ohjelmisto on monipuolinen, se sisältää musiikin eri tyylejä keskiaikaisesta kirkkomusiikista,
lastenlauluihin, kansanlauluihin ja perinteiseen naiskuoro-ohjelmistoon. Myös pop- ja rockmusiikki kuorolle
sovitettuna kuuluvat ohjelmistoon. Kuorolla on ohjelmistossa sekä kokeilevampia kappaleita että
kansainvälisesti tunnettuja lauluja. Kuoro laulaa sekä a cappella -tyylillä että säestettynä, mikä lisää erilaisten
taitojen harjoittelua ja omaksumista. Kuorolaisten musiikillista osaamista hyödynnetään kuorossa
monipuolisesti. Päätapahtumia ovat kevät-/äitienpäiväkonsertti ja joulukonsertti. Oman konserttitoiminnan
ohella pyritään lisäämään tilausesiintymisten määrää. Toimintavuoden tapahtumista on koottu erillinen
tapahtumakalenteri. Kuoro tekee matkoja joihinkin kuorotapahtumiin mahdollisuuksien mukaan vuonna
2023.
Yhteistä toimintaa huoltajien ja koko perheiden kanssa pyritään kehittämään. Aikuisia tarvitaan muun
muassa matkoille ja leireille huoltajiksi, konserttijärjestelyihin ja varainhankintaan. Koteihin lähetetään
tarvittaessa sekä keväällä että syksyllä perheiden työvuorolistat em. tehtävien ja tapahtumien
organisoimiseksi ja toteuttamiseksi.
Kuoro
harjoittelee
ja
kokoontuu
pääsääntöisesti
Raatin
leirikeskuksessa. Esiintymisiä järjestetään myös muissa kohteissa.

nuorisotalossa

ja

Rokuan

Kuoroleirit ja koulutus
Kuorolla on mahdollisuuksien mukana laulukaudessa 1-2 kuoroleiriä ja lisäksi pidetään tarpeen mukaan
laulupäiviä, joissa harjoitellaan kuoron ohjelmistoa ja tiivistetään kuoron yhteishenkeä.
Laulupäivien ja leirien aikana koulutetaan äänenmuodostusta, äänihygieniaa, rytmitekniikkaa, koreografiaa
ja muuta ilmaisutaitoa myös ulkopuolisten kouluttajien avulla. Laulupäivät myös vahvistavat yhteishenkeä.
Globaalikasvatuksen toteutuminen toiminnassa
Oulun NMKY:n yhteinen globaalikasvatusteema vuodelle 2023 on terveyttä ja hyvinvointia. Kuoron
toiminnassa edistetään kestävää kehitystä mm. hyödyntämällä kimppakyytejä, kierrättämällä kuoropukuja ja
tekemällä kotiruokaa kuoroleireillä (ruokamäärän järkevyys ja hävikin minimoiminen). Kuorolaisten
globaalikasvatuksen tietoja, tahtoa ja taitoja lisätään konkreettisin esimerkein, keskustelu- tai
ryhmätyötehtävin. Esim. laulu, joka on peräisin jostain muusta maasta (esim. kehittyvä maa tai maa, jossa on
kriisi meneillään), sen maan lasten/nuorten hyvinvointitilanteesta/elämäntilanteesta keskustelu. Laululeirillä
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mietitään yhteisesti sitä miten meillä luonto on puhdas, terve ja antoisa vrt. kuivuudesta kärsivään maahan
ja miten se vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin.
Vastuullisuuden toteutuminen toiminnassa
Oulun NMKY:n arvot toistavat useita vastuullisuuden periaatteita, kuoron toimintaa ohjaa yhdistyksen
periaatteiden mukaisesti vastuu sekä yhteisömme että toiminta- ja elinympäristömme kestävästä
kehityksestä.
VIESTINTÄ
Kuoron sisäistä ja ulkoista tiedottamista hoitaa johtokunta yhdessä kuoronjohtajan kanssa. Kuoron kotisivut
löytyvät Oulun NMKY ry:n nettisivuilta osoitteesta http://of.onmky.fi. Kuorolla on käytössä Instagram- ja
Facebook-tilit sekä WhatsApp-ryhmät. Myös johtokunnalla on oma WhatsApp-ryhmä. Kotisivuilla on
näkyvillä koko laulukauden harjoitukset ja tapahtumat sekä kuoron tärkeät yhteystiedot. Päivittäinen ja
kiireellinen viestintä hoidetaan laulajille, huoltajille ja johtokunnalle WhatsApp-ryhmien kautta. Kiireetöntä
viestintää tehdään myös myClubin sähköpostiviestein.
TALOUS
Taloudellisesti toimitaan omavaraisesti. Kuoron talous katetaan konserttituloilla, esiintymispalkkioilla,
laulukausimaksuilla ja avustuksilla. Kuoro tekee myös muuta varainhankintaa, mm. Terwahölkän ja
Terwamaratonin talkooväkenä. Kevätkaudella tavoitteena on järjestää Kakkutukun tuotteiden myynti,
syksyllä sukkamyynti ja inventaariotalkoot mahdollisuuksien mukaan kerran vuodessa.
Oulu-opistolle kuorolaiset ovat maksaneet vuosimaksun (syys 2022 – kevät 2023) 70 €. Lisäksi kuorolaisilta
peritään laulukausimaksua, jolla kustannetaan laulukauden pidentämisestä aiheutuvat kulut, osallistumisen
kuoron toimintaan, esiintymisasut, omat leirit, vakuutus, nuottihankinnat ja nuorisokuorolaisille Nuorten
Kuoroliiton jäsenyys. Fröökynöiden kevätkauden laulukausimaksu on 120 € ja Lauluflikoilla 77 €, syyskaudella
laskutetaan samat maksut. Sisaralennus on 30 €. Oulun NMKY perii jäsenmaksun 26 €/vuosi. Erikseen voidaan
periä leirimaksuja, joilla katetaan leirikustannuksia (10 €/vrk/hlö).
PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA
Kuoron kokoa ja vahvuutta kasvatetaan. Kuoron esiintymisasuvalikoimaa monipuolistetaan.
ALUSTAVA TAPAHTUMAKALENTERI 2023
Tammikuu
11.1. Lauluflikkojen (LF) laulukausi alkaa klo 17:30
12.1. Fröökynöiden (OF) laulukausi alkaa klo 17:15
Helmikuu
? Jumalanpalvelusavustaminen kynttilänpäivänä (LF), Pyhän Tuomaan kirkko
11. - 12.2. OF ja LF laululeiri Rokualla
Maaliskuu
vko 10 Talviloma
2.3. Kuoron kevätkokous klo 19.30 Ynnillä
23.3. Oulun NMKY ry:n kevätkokous
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Huhtikuu
16.4. Kevätmatinea
22. - 23.4. OF ja LF laululeiri Rokualla
Toukokuu
14.5. Äitienpäiväkonsertti
20.5. Oulun Terwahölkkä ja -maraton / kannustusjoukko, huoltopiste Kesäkuu Kesäloma
Heinäkuu Kesäloma
Elokuu
16.8. Laulukausi alkaa Flikat - uusien laulajien vastaanotto klo 17.00-17.30
17.8. Laulukausi alkaa Fröökynät - uusien laulajien vastaanotto klo 16.45-17.15
Syyskuu
16. - 17.9. OF ja LF laululeiri Rokualla
Lokakuu
7.10. Kuoron suunnitteluseminaari
1.10. Oulun NMKY ry:n kirkkoilta Pyhän Tuomaan kirkossa klo 18.00
vko 43 Syysloma
Marraskuu
9.11. Kuoron syyskokous klo 19:30
11. - 12.11. OF ja LF laululeiri Rokualla
23.11. ONMKY ry:n syyskokous
Joulukuu
6.12. Itsenäisyyspäivän sävelhartaus Tuomiokirkossa klo 16.30
LF & OF joulukonsertti
Koko perheen puurojuhla Ynnillä
OULUN NMKY:N MIESLAULAJAT
Oulun NMKY:n Mieslaulajat - yhdessä tekemisen intoa ja laulamisen iloa
Toimintavuosi 2023 on Oulun NMKY:n Mieslaulajien 71. toimintavuosi. Kuoron jäsenmäärä suunnitelmaa
laadittaessa on 34 laulajaa. Toiminnan suunnittelua ja toteutusta ohjaavat kuoron toimintastrategiassa
2023–25 määritetyt kuoron missio, visio ja arvot sekä toiminnan tavoitteet.
Vuosi aloitetaan maaliskuussa pidettävällä yhteisvastuukonsertilla ”Sinun rauhasi anna mulle” Pyhän
Tuomaan kirkossa. Konsertin tuotto lahjoitetaan Tuiran seurakunnan kautta yhteisvastuukeräykseen.
Toukokuun lopulla toteutetaan kevätkonsertti ”Keskiyön aurinko” Myllytullin koululla ja elokuun lopulla
”Meren aalloilla”-viihdekonsertti Hupisaarten kesäteatterissa ja osallistutaan "Nuotin vieressä on tilaa" –
tapahtumaan, mikäli se järjestetään. Lokakuun viimeisenä viikonloppuna tehdään koronan vuoksi
toteuttamatta jäänyt vierailumatka Kajaaniin paikallisten kuorojen vieraaksi ja pidetään yhteinen
viihdekonsertti. Kaukametsän salissa. Perinteinen, järjestyksessään 30:s, Suuri Joulukonsertti ”Hiljaisuus”
toteutetaan 2. adventtisunnuntain iltana 10.12. tuomiokirkossa.
Konserttien ohella kuoro esiintyy ONMKY:n musiikkitapahtumissa ja muissa ohjelman mukaisissa
tilaisuuksissa. Yhteistyö Oulun ev. lut. seurakuntien kanssa jatkuu edellisin vuoden kaltaisena. Tiistaisin
pidettävien viikkoharjoitusten lisäksi toteutetaan erilaista koulutusta Siviksen tuella. Koulutuksiin on haettu
Opintokeskus Siviksen tukea 60 oppitunnin osalta.
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HALLINTO
Mieslaulajat on Oulun NMKY ry:n osasto. Kuoro kuluu jäsenenä Mieskuoroliittoon ja Suomen Laulajain ja
Soittajain Liittoon. Kuoron ylin päättävä elin on kuoron kokous. Kevätkokous pidetään 21.3.2023 ja
syyskokous 14.11.2023. Lisäksi pidetään tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Kuoron taiteellisena johtajana
toimii Ahti Sepp ja kuoron varajohtajana Matti Mäntyvaara.
Kuoron toimintaa johtaa johtokunta, jonka jäsenet ovat kuoron puheenjohtaja, kuoronjohtaja Ahti Sepp,
konserttivastaava Matti Mäntyvaara, sihteeri sekä neljä syyskokouksen valitsemaa jäsentä: Ilkka Karkke (T1),
Timo Ventelä (T2), Kalervo Luoma (B1) ja Olavi Similä (B2), joista erovuoroisia syyskokouksessa 2023 ovat
Timo ja Olavi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja ja sihteeri valitaan
vasta 29.11. pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa.
Musiikkilautakunnan tehtävänä on ehdottaa johtokunnan hyväksyttäväksi harjoitus- ja esiintymisohjelmat,
esiintymistilaisuuksiin kuoron kokoonpano sekä kuoron koulutus- ja kehittämissuunnitelmat.
Musiikkilautakuntaan kuuluvat konserttivastaava ja varajohtaja Matti Mäntyvaara, joka toimii lautakunnan
puheenjohtajana, kuoronjohtaja Ahti Sepp ja sihteeri sekä neljä syyskokouksen valitsemaa jäsentä: Tapio
Mäkelä (T1), Harri Lamberg (T2), Erkki Koskela (B1) ja Pekka Jauhonen (B2).
Taloustoimikunnan tehtävänä on tehdä ehdotuksia johtokunnalle varainhankinnasta, hankkia yrityksiltä ja
yhteisöiltä tuki-ilmoituksia konserttiohjelmiin, myydä konserttilippuja/-ohjelmia yrityksille ja yhteisöille sekä
toteuttaa muut sovitut varainhankintakampanjat johtokunnan ohjeiden mukaisesti. Taloustoimikuntaan
kuuluvat taloudenhoitaja, joka toimii toimikunnan puheenjohtajana ja neljä syyskokouksen valitsemaa
jäsentä: Sakari Marttila (T1), Sakari Kinnunen (T2), Matti Pohjosenperä (B1) ja Lauri Pyy (B2). Taloudenhoitaja
valitaan vasta 29.11. pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa.
Kuoron nuotistonhoitaja on Jukka Pekka Palohuhta. Isännän tehtäviä hoitaa Heikki Kivari (varalla Harri
Lamberg). Äänten harjoittajina toimivat Tapio Mäkelä, Matti Mäntyvaara ja Harri Lamberg. Lipunkantajina
ovat Pentti Hänninen ja Riku Sarkkinen. Ne kuorolaiset, joilla edellä kuvatussa organisaatiossa ei ole nimettyä
tehtävää, hoitavat yhdessä kuoron isännän kanssa kuoron erilaisten tapahtumien onnistumisen kannalta
tärkeät käytännön järjestelyt.
VARSINAINEN TOIMINTA
Tavoitteet
Toimintavuonna toteutetaan toimintastrategiassa 2023–25 määriteltyjä toiminnallisia tavoitteita.
Keskeisimpänä tavoitteena on kuorolaisten aktiivinen osallistuminen viikkoharjoituksiin ja kuoron
järjestämään koulutukseen.
Viikkoharjoitukset
Kuoron viikkoharjoitukset ovat osa Oulun Vuolle-opiston opinto-ohjelmaa. Ohjelman mukaisia harjoituksia
pidetään vuoden aikana 26 kertaa ONMKY:n tiloissa Raatissa. Harjoitusten vetäjänä toimii kuoronjohtaja Ahti
Sepp. Kevätkausi alkaa 10.1. ja päättyy 16.5. Syyskausi alkaa 5.9. ja päättyy 12.12.
Koulutus
Viikkoharjoitusten lisäksi vuoden aikana pidetään tarvittaessa ylimääräisiä harjoituksia torstaisin klo 15 –
16.30 Raatissa sekä osittain Opintokeskus Siviksen tukemana kaksi kuorokurssia ja kaksi stemmalaulukurssia.
Opintokeskus Sivikseltä on anottu avustusta 60 oppitunnin opetusta varten. Kouluttajina toimivat MuM
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Maija Lauri ja Ahti Sepp. Stemmalaulukurssit pidetään torstaisin Raatissa ja kuorokurssit joko Syötteellä tai
Raatissa.
Konsertit ja esiintymiset
Kuoron ohjelmaan kuuluvat seuraavat konsertit ja esiintymiset:
xx.2.
26.3.
16.4.
27.4.
28.5.
26.8.
27.8.
1.10.
28.10.
6.12.
10.12.
xx.12.
24.12.

Jp-avustaminen tuomiokirkkosrk:n messussa Vanhassa kappelissa klo 12
”Sinun rauhasi anna mulle” yhteisvastuukonsertti Pyhän Tuomaan kirkossa klo 18
Ynnin kevätmatinea Raatissa
Veteraanipäivän juhla Tuiran palvelutalossa klo 14 (jos kutsutaan)
Kevätkonsertti ”Keskiyön aurinko” Myllytullin koululla klo 18
Nuotin vieressä on tilaa -tapahtuma Rotuaarilla (jos tapahtuma toteutetaan)
Viihdekonsertti ”Meren aalloilla” Hupisaarten kesäteatterissa klo 15
Oulun NMKY:n kirkkoilta Pyhän Tuomaan kirkossa klo 18
Mieslaulajat viihteellä paikallisten kuorojen kanssa Kajaanissa (jos näin kajaanilaisten kanssa
sovitaan)
Itsenäisyyspäivän sävelhartaus tuomiokirkossa klo 16.30
Suuri joulukonsertti ”Hiljaisuus” tuomiokirkossa klo 18
Vierailu palvelutaloon: itsenäisyyspäivä-/joulujuhla klo 14 (jos kutsutaan)
Joulutervehdys sankarihaudoilla klo 16

Lisäksi mahdolliset tilaus- ja muut sovitut esiintymiset
Matkat
Lokakuun lopulla tehdään vierailumatka Kajaaniin paikallisten kuorojen vieraaksi ja pidetään yhteinen
viihdekonsertti Kaukametsän salissa.
TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Kuoro pyrkii edelleen kehittämään toimintaansa useilla eri tavoilla. Toimintavuonna painotetaan erityisesti
seuraavia toimintastrategiassa 2023–25 määriteltyjä kehittämiskohteita:
•
•
•
•

Kuoro hakee aktiivisesti sekä musiikillista, taloudellista että toiminnallista tukea antavia
yhteistyökumppaneita.
Kuoro toteuttaa aktiivista jäsenhankintaa.
Kuoro kannustaa laulajiaan kehittämään myös solistisia valmiuksiaan ja muodostamaan kuoron sisäisiä
pienempiä kokonaisuuksia kuten kvartetteja ja tuplakvartetteja.
Kuoro kehittää esiintymisilmettään monipuolistamalla entisestään ohjelmistoaan ja lisäämällä
esityksiinsä näyttävyyttä sekä luopumalla kuorokansioiden käytöstä asteittain

TIEDOTUS
Keskeisenä ulkoisen tiedotuksen kanavana ovat kuoron omat kotisivut https://onmky.fi/osastot/ml.
Tavoitteena on sivujen edelleen kehittäminen konserttien markkinoinnin ja rekrytoinnin apuvälineeksi Ynnin
viestintäohjeet huomioon ottaen. Sisäinen tiedotus hoidetaan suullisesti viikkoharjoitusten yhteydessä ja
kirjallisena kotisivujen salattujen sivujen sekä sähköpostin ja WhatsApp -viestien välityksellä.
Konsertti-ilmoituksia laitetaan Rauhan tervehdykseen, Kalevaan ja Forum 24:seen sekä Kalevan ja Mun Oulun
verkkosivuille. Konserttimainonnassa hyödynnetään myös muita sähköisen viestinnän kanavia kuten
Facebookia ja kuorolaisten henkilökohtaisia sähköpostilistoja, sekä kauppojen ja kirjastojen ilmoitustauluja.
Lipunmyynnissä hyödynnetään palvelun tarjoajia kuten Ticketmaster. Kuoron näkyvyyden lisäämiseksi

30
pyritään hyödyntämään paikallista lehdistöä sekä Sulasolin jäsenlehteä entistä enemmän joko itse
kirjoittamalla pieniä juttuja tai pyytämällä toimittaja paikalle.
TALOUS
Kuoron kirjanpito ja rahaliikenne hoidetaan ONMKY:n järjestöassistentin toimesta. Kuoro noudattaa
taloudenhoidossaan määrittämiään periaatteita koskien toiminnan rahoitusta, maksuvalmiutta, riskien
hallintaa ja ylijäämän käyttöä. Perusperiaatteena on, että kuoron jäsenet vastaavat toiminnan rahoituksesta
ONMKY:n jäsenmaksun, laulukausimaksujen sekä muiden erikseen päätettävien maksujen avulla. Jäsenten
rahoitusvastuuta kevennetään sponsorituloilla, esiintymispalkkioilla, tilaisuuksien ohjelmien/lippujen
myyntituloilla ja kuoroavustuksilla sekä muilla erikseen päätettävillä varainhankintakeinoilla.
Hyvän maksuvalmiuden ylläpitämiseksi kassavarojen tulee kunkin laulukauden alussa olla vähintään puolet
toimintavuoden budjetoiduista kuluista. Tapahtumien järjestämiseen liittyvät taloudelliset riskit tulee aina
suhteuttaa olemassa oleviin kassavaroihin. Toimintaan käytettävissä olevasta ylijäämästä voidaan puhua
vasta sen jälkeen kun ensin on huolehdittu sekä maksuvalmiudesta että riskien hallinnasta. Näin määritelty
ylijäämä käytetään ensisijaisesti kuoron ja kuorolaisten laulutaidon kehittämiseen.
Maksut
Kuoronjohtajan palkan viikkoharjoitusten osalta maksaa Oulun Vuolle-opisto. Kuoron jäsenet maksavat
ONMKY:lle jäsenmaksun ja kuorolle laulukausimaksun (80 euroa/kausi). Kuoro maksaa Oulun Vuolle-opistolle
kuorolaisten osallistumismaksun harjoituksiin ja laulunjohtajalle palkan ja matkakorvaukset kursseista ja
ylimääräisistä harjoituksista sekä esiintymisistä. Lisäksi kuoro maksaa Mieskuoroliiton ja SulaSolin
jäsenmaksut.
Avustukset ja varainhankinta
Kuoro saa tuloja esiintymisistä, konserteista, yrityksiltä konserttiohjelmien mainoksista ja tukiostoista,
harjoitustauoilla tapahtuvasta jäsenten toteuttamasta kahvituksesta ja adventti-kalentereiden myynnistä
sekä avustuksista, joita haetaan Opintokeskus Sivikseltä koulutuskuluihin.
Toimitilat
Kuorolla on käytössään ONMKY:n toimitilat eli Raatin Nuorisotalo osoitteessa Raatintie 7, 90100 OULU.
YNNIN POJAT
Vuosi 2023 on poikakuoro Ynnin Poikien 48. toimintavuosi. Kuorossa on kaksi kuoroa, eli Edustuskuoro, jossa
on noin 7-18 vuotiaita poikia, sekä nuorimpien poikien Junnukuoro, jossa pojat ovat noin 6-10 vuotiaita.
Kuoronjohtajana toimii Mihkel Koldits. Kuoron kasvatuksellinen toiminta pohjautuu NMKY:n kristilliseen
arvomaailmaan. Kuoro tarjoaa pojille monipuolisesti musiikkikasvatusta, koulutusta ja ylläpitää poikakuoron
toimintaperinteitä ja vaalii oululaista tiernapoikaperinnettä.
HALLINTO
Ynnin Pojat on Oulun NMKY ry:n osasto. Kuorolaisten vanhemmat muodostavat kuoron johtokunnan.
Puheenjohtajana toimii Tiia Brockman. Ennen tiernakautta valitaan tiernavastaavat.
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TAVOITTEET VUODELLE 2023
Kuoron tavoitteena on tuottaa korkeatasoista poikakuoromusiikkia, ylläpitää poikakuoroperinnettä, antaa
musiikillista koulutusta ja kehittää kuoroa esittävän taiteen harjoittajana Oulussa ja lähiympäristössä. Koska
kuoron jäsenmäärät ovat painuneet koronavuosina sekä kuoron toiminnan että talouden kannalta liian
alhaisiksi, kuoron ensisijainen tavoite vuonna 2023 on jatkaa jo syksyllä 2022 hyvin käynnistynyttä uusien
poikien rekrytointia. Tavoitteena on edistää yhteistyötä myös ONMKY:n tyttökuoro Fröökynöiden kanssa
mm. yhteisten apurahahakemuksien muodossa.
VARSINAINEN TOIMINTA
Harjoitukset ja esiintymiset
Kuoron tavoitteisiin pyritään Ynnin Poikien ja Junnukuoron viikoittaisin kuoroharjoituksin, jotka ovat
maanantaisin ja keskiviikkoisin Raatissa ONMKY:n tiloissa. Syksyn laulukausi alkaa syyskuun alussa ja kevään
kausi päättyy toukokuun puolivälissä. Lisäksi järjestetään laulupäiviä, omia konsertteja, esiinnytään koko
kuorona ja pienryhmissä sekä avustetaan Oulun ev.lut. seurakuntien jumalanpalveluksissa. Kuoro osallistuu
myös Oulun NMKY:n yhteisiin musiikkitapahtumiin (kevätmatinea, kirkkoilta ja itsenäisyyspäivän
sävelhartaus). Kevätmatinea on ensi vuonna 16.4.2023 ja Kirkkoilta 1.10.2023
Leiritoiminta
Tavoitteena on, että Ynnin Pojilla on syyskaudella yksi ja keväällä yksi viikonlopun mittainen laululeiri Rokuan
leirikeskuksessa ja tarvittaessa laulupäiviä. Kesällä järjestetään aiempien vuosien hyvien kokemusten
pohjalta koululaisille Fiilis-kuoroleiri, jonka avulla pyritään saamaan kuoroon uusia junnulaulajia. Sovitaan
leirin ajankohta!
Koulutus ja tiernapoikatoiminta
Poikakuoro Ynnin Pojat ylläpitää ja edistää oululaista tiernapoikaperinnettä. Tiernapojiksi ryhtyvät saavat
musiikki- ja esiintymisvalmiuskoulutusta. Tiernatoiminta on yksi kuoron varainhankintamuodoista ja myös
kuoron edustustehtävä. Markkinoinnista vastaa kuorovanhemmista koottu Tiernapoikavastaavien ryhmä.
Vuosittain pyritään kokoamaan vähintään kolme tiernaryhmää. Tiernapoikaryhmät osallistuvat Oulun
liikekeskus ry:n ja Tiernasäätiö ry:n järjestämään valtakunnalliseen tiernapoikakilpailuun sekä Tuiran
seurakunnan kanssa järjestettävään Tiernakirkkoon. Merkittävä osuus keikoista tulee myös Oulun Teatterin
kautta, jotka sovitaan hyvissä ajoin jo lokakuulla.
Kansainvälinen toiminta
Kuoro pyrkii järjestämään joka toinen vuosi ulkomaille suuntautuvan esiintymis- ja opintomatkan. Matkaa ei
voitu järjestää vuonna 2022 koronatilanteen ja sen vaikutuksesta heikentyneen kuoron talouden vuoksi,
mutta matkan mahdollisuutta selvitetään vuonna 2023.
Globaalikasvatuksen toteutuminen toiminnassa
Globaalikasvatus on toimintaa, jonka tavoitteena on kasvattaa lasta ja nuorta eri näkökulmien, kulttuurien ja
todellisuuksien ymmärtämiseen ja kehittää halua toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta.
Laulaminen on luonteeltaan hyvin tasa-arvoa ja kestävää kehitystä tukevaa toimintaa. Laulamiseen ei tarvita
mitään kalliita välineitä ja jokainen voi olla siinä tasa-arvoisesti omalla äänellään mukana. Musiikissa näkyy
hyvin kulttuurien rikkaus erilaisten laulujen osalta. Kestävän kehityksen näkökulmasta huomioimme
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kimppakyytien mahdollisuuden leirien ja esiintymisten suhteen. Globaalikasvatuksessa on mukana Ynnin
Pojissa 15 lasta.
Vastuullisuuden toteutuminen toiminnassa
Ynnin Pojat edistää toiminnallaan YMCA:n arvoja, joiden mukaan toiminta on kaikille avointa ja saavutettavaa
sekä osallisuuden tunteen antavaa. Toiminnan lähtökohta ovat poikien musiikillisten taitojen kehittämisen
lisäksi hyvän ja kannustavan kaverihengen luominen sekä pojan yksilöllisen kasvun tukeminen. Ynnin Poikiin
on helppo tulla mukaan. Sinne pääsee kaikki laulamisesta innostuneet, hyvinkin vähäisen musiikkitaustan
omaavat pojat. Kuorossa kunnioitetaan erilaisuutta. Ensimmäinen lukuvuosi on ilmainen ja laulukausimaksut
pyritään pitämään niin alhaisina kuin mahdollista. Ynnin Pojissa on turvallista olla.
VIESTINTÄ
Koska kuoron käytettävissä ei ole palkattua henkilökuntaa, hoitaa kuoron johtokunnan puheenjohtaja
kuoron sisäistä ja ulkoista tiedottamista yhdessä kuoronjohtajan kanssa. Kuoron sisäisessä tiedotuksessa
käytetään vanhemmille sähköpostilistaa sekä WhatsApp-ryhmää, joihin päivitetään mukaan uusien
kuorolaisten vanhemmat. Kuoron kotisivut ovat osoitteessa http://yp.onmky.fi ja niiden sekä Facebooksivujen ylläpidosta vastaa siihen nimetty kuoron johtokunnan jäsen. Lisäksi kuorolla on Instagram-tili, jota
kehitetään vuoden 2023 aikana.
TALOUS
Taloudellisesti kuoro toimii omavaraisesti ja vuonna 2023 tavoitteena on talouden tasapaino. Kuoron
merkittävin menoerä on kuoronjohtajan palkka. Kuoron talous katetaan konserttituloilla,
esiintymispalkkioilla, laulukausimaksuilla, avustuksilla ja erilaisilla varainhankintatempauksilla sekä kuoron
perinteisellä tiernapoikatoiminnalla, joka on kuorolle merkittävä tulolähde.
Edustuskuoron laulumaksu on 440 euroa/vuosi ja junnujen/vain kerran viikossa harjoituksiin osallistuvien
nuorimpien laulajien laulumaksu vastaavasti 220 euroa/vuosi. Sisarusalennus on 20 euroa. Uusien laulajien
ensimmäinen syys/kevätkausi on 0 €. Laulumaksu kattaa muun muassa osallistumisen kuoron toimintaan,
koulutukset, laululeirit, vakuutuksen ja kaikki nuottimateriaalit.
PITKÄN TÄHTÄIMEN TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN
Koska kyseessä on poikakuoro, jonka laulajat ovat alaikäisiä, on kuoron toiminta ja toiminnan jatkuvuus
ensisijaisesti poikien vanhempien ja kuoronjohtajan aktiivisuuden varassa. Kuoron jäsenmäärä on viimeisen
kymmenen vuoden ajan ollut vuosittain hieman alle 30 poikaa, mikä on riittänyt turvaamaan kuoron
pitkäjänteisen toiminnan ja vakaan talouden.
Kuoron pitkän tähtäimen tavoitteena on saada jäsenmäärä uudelleen 25-30 laulajan tasolle ja säilyttää se
siinä tai mieluummin yhä vahvistaa jäsenmäärää. Kuorossa olevat pojat ovat yleensä hyvin sitoutuneet
kuoroon ja ovat pitkäaikaisia jäseniä kuorossa vallitsevan hyvän, toisia tukevan kaverillisen hengen vuoksi.
Kuoron tavoitteena on tuon hyvän yhteishengen säilyttäminen ja vahvistaminen, jotta pojat edelleen kokevat
vaativan ohjelmiston harjoittelun motivoivaksi ja kuoron mieleiseksi harrastukseksi.
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PUHALLINYHTYE VASKIVEIKOT

Vaskiveikot on Oulun NMKY ry:n osasto ja Vuolle Setlementti ry:n opintopiiri. Puhallinyhtyeen toimintaa
johtaa johtokunta. Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Nuotiston hoitaja
Arkistonhoitaja
Taiteellinen johtaja

Pentti Eteläinen
Seppo J.A. Karppinen
Jorma Tikkinen
Harry Hammar
Mauri Kinnunen

TOIMINNALLISET JA MUSIIKILLISET TAVOITTEET VUODELLE 2023
Puhallinyhtyeen tavoitteena on tuottaa korkeatasoista ja perinteikästä puhallinmusiikkia hyvällä ja letkeällä
sykkeellä. Seitsikkomusiikin vaaliminen on yhtyeen sydämenasia. Yhtye uudistaa ohjelmistoaan sekä
klassisen että kevyen musiikin osalta toimintavuoden aikana.
VARSINAINEN TOIMINTA
Vaskiveikot harjoittelee viikoittain maanantai-iltaisin. Puhallinyhtye konsertoi ja esiintyy ONMKY:n
järjestämissä konserteissa sekä tilausten mukaan erilaisissa ulkopuolisten järjestämissä tilaisuuksissa. Yhtye
pyrkii järjestämään myös omia konsertteja. Myös hyväntekeväisyyskonsertteja esimerkiksi vanhainkodeissa
ja palvelukodeissa järjestetään. Yhtyeen virkistystoiminnan merkeissä pari tilaisuutta vuodessa.
Leiritoiminta ja tilaisuuksiin osallistuminen
Leiri Rokuan leirikeskuksessa.
Yhteiskonserttien järjestäminen/osallistuminen muiden yhtyeiden tilaisuuksiin.
Ilmoittautuminen Oulun kaupungin kulttuuritarjottimelle.
Ilmoittautuminen Puistopiknik-esiintyjäksi.
Globaalikasvatus ja vastuullisuus
Globaalikasvatuksen ja vastuullisuuden periaatteet pyritään omaksumaan siten, että yhtyeen kaikilla jäsenillä
on riittävät tiedot ja taidot kestävän kehityksen ja kestävän elämäntavan, ihmisoikeuksien, sukupuolten tasaarvon, rauhan, globaalin kansalaisuuden ja kulttuurien monimuotoisuuden kunnioittamiseen edistämiseen.
Yhtye noudattaa Ynnin arvoja.
VIESTINTÄ
Yhtye harjoittaa sekä sisäisessä- että ulkoisessa viestinnässä tapaa, joka antaa toiminnastamme selkeän,
aktiivisen ja yhtenäisen kuvan. Sisäisessä viestinnässä pidetään huoli siitä, että jokainen asianosainen saa
tiedon selkeästi, nopeasti ja ajantasaisesti. Viestintään käytetään normaaleja nykytekniikan työkaluja
(sähköposti, tekstiviesti, puhelin kaikkine versioineen). Päivittäis- ja tarpeenmukaisen viestinnän tukena on
toimintakalenteri. Kaiken viestinnän perustana on yhdistyksen strategia (visio, missio ja arvot) sekä myös
yhdistyksen säännöt.
TALOUS
Yhtyeen taloutta hoidetaan säästeliäästi. Toiminta katetaan esiintymispalkkioilla. Yhtye voi tehdä muutakin
varainhankintaa ja ottaa toimintansa tukemiseksi vastaan lahjoituksia.
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PITKÄN TÄHTÄIMEN TAVOITTEET JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Pitkän tähtäimen suunnittelussa otetaan huomioon orkesterin jäsenten ikääntyminen ja jäsenistön
luontainen vaihtuminen. Hyviä suhteita muihin vastaavanlaisiin orkestereihin pidetään yllä, sieltä saadaan –
ja vastaavasti myös annetaan – tarvittaessa apua. Myös vakinaisempaa soittajarekrytointia tehdään samalla
tavalla. Instrumenttien hankinta ja nuotistontäydentäminen liittyy tiiviisti pitemmän tähtäimen
suunnitteluun.

MUU TOIMINTA
YÖKORIS
Yökoris on 14-35-vuotiaille maahanmuuttajataustaisille sekä kantaväestön nuorille ja nuorille aikuisille
suunnattu toiminnallinen vapaa-aikaan kohdistuva hanke. Tarkoituksena on mielekkään vapaa-ajan
toiminnan kautta vähentää syrjäytymistä, radikalisoitumisriskiä ja kielellistä eristäytymistä. Lisäksi
tavoitteena on edistää väestöryhmien välistä yhteensulautumista erityisesti Oulun maahanmuuttajavaltaisissa lähiöissä. Yökoris-toiminta Oulun NMKY:ssä on 90 % rahoitettu STEA:n tuella.
TAVOITTEET
”Oululaisten kohderyhmään kuuluvien henkilöiden silmissä kiinnostavin vapaa-ajan harrastus Oulussa 2023”
Hankkeen tavoitteet
1. Nuorten ja nuorten aikuisten osallisuuden ja yhteisöön kuuluvuuden tunne on vahvistunut.
2. Toiminta lisää erilaisista taustoista tulevien kohtaamista ja heidän keskinäistä ymmärrystä .
3. Toimintaan osallistuneella on mahdollisuus toimia ohjaajana tai vapaaehtoisena toiminnassa.
4. Toimintaan osallistunut saa tukea yhteiskuntaan integroitumisessa.
5. Oulun seudulla kohderyhmän parissa toimivat tahot osaavat kuvata konkreettisia hyötyjä, joita
Yökoris-toiminnalla on saatu aikaan kuluneen vuoden aikana.
VARSINAINEN TOIMINTA JA TAPAHTUMAT
Toimintaa järjestetään saatujen salivuorojen puitteissa maanantaista – lauantaihin eri puolilla Oulua, siten
että keskustan lähialueella pyritään järjestämään eniten toimintaa helpon saavutettavuuden takaamiseksi.
Tämän lisäksi paikallista toimintaa eri lähiöissä, joissa asuu paljon kohderyhmään kuuluvia asukkaita.
Toiminnan pääpaino on illoissa, mutta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tullaan tekemään myös päivisin.
Säännölliset vuorot kesätoiminnan ulkopuolella
•

Salivuorojen puitteissa eri puolilla Oulua arkena tai lauantaina.

•

Nuorisotalo vierailut noin kerran viikossa.

Kesätoiminta
•

Resurssien puitteissa arkena ja lauantaina eri puolilla Oulua. Erityisesti keskustan alueella.

35
Tapahtumat
•

Tehdään mahdollisuuksien mukaan katutapahtumia yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Globaalikasvatus
Toimimalla Yökoriksen tavoitteiden mukaisesti järjestämällä matalan kynnyksen toimintaa eri taustoista
tuleville Oululaisille nuorille ja nuorille aikuisille edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Huolehdimme
toiminnassa, että kaikilla on turvallista osallistua ja että heidät kohdataan omana itsenään. Pyrimme luomaan
siltoja Yökoristoiminnan ja Y-lounge toiminnan välille, jotta globaalikasvatuksesta kiinnostuneet henkilöt
löytäisivät mukaan toimintaan.
Vastuullisuus
Yökoriksen toiminnassa vastuullisuus näkyy tarjoamalla toimintaa haavoittuvassa asemassa oleville
henkilöille. Pyrimme edistämään nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta ja vastuunkantoa muun muassa
tarjoamalla mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön. Tuemme toiminnassa koulutuksen ja työelämän
ulkopuolella olevia nuoria mahdollistamalla heille osa-aikatöitä, sekä tarjoamalla tukea työn, sekä opintojen
hakuun. Toiminta pyrkii olemaan mahdollisimman avointa ja tarjoamaan turvallisen kohtaamispaikan eri
taustoista tuleville henkilöille, jonka avulla pyrimme vähentämään eriarvoistumista Oulussa.
VIESTINTÄ
Vastuu viestinnästä on nimettyjen henkilöiden lisäksi kaikilla työntekijöillä ja vapaaehtoisesti toiminnassa
mukana olevilla. Kaikki toiminta mitä järjestetään, näyttäytyy katsojalleen hyvässä, pahassa tai neutraalisti.
Omalla toiminnallaan voi vaikuttaa siihen, että Yökoris on oululaisten silmissä turvallista ja mielekästä vapaaajantoimintaa. Yökoriksen pääasiallinen viestintäkanava on Instagram. Tämän lisäksi toimintaa
markkinoidaan nettisivuilla, sekä ajankohtaisilla jutuille eri paikallismedioissa. Tiedotetaan henkilöstä Oulun
NMKY:n viestintäohjeesta.
Tavoitteet
1. Saada Yökoris-hanke näkyväksi ja helposti lähestyttäväksi toiminnaksi oululaisten nuorten ja
nuorten aikuisten silmissä. (Mittari: seuraajamäärät eri sometileillä, tykkäykset, sekä kommentit,
vierailut sivustoilla)
2. Tiedottaa yhteistyökumppaneita
3. Luoda Yökorikselle positiivinen maine Oulun alueella
Kohderyhmä
1. 14–35-vuotiaat oululaiset nuoret
2. Yhteistyökumppanit: Oulun kaupunki, ODL, Vuolle Setlementti, Nuorten Ystävät, Oulun NNKY
Sisältö
Sisältöä tulee tuottaa vähintään kahdella kielellä suomeksi ja englanniksi, sekä mahdollisuuksien mukaan
myös muilla kielillä.
Kriisiviestintä
Oulun NMKY:n kriisiviestinnästä
henna.ervasti@onmky.fi

vastaa

toiminnanjohtaja

Henna

Ervasti

040

5350

927,
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Kriisiviestinnästä on kyse, kun sattuu tilanne, jonka takia tapahtuneen voidaan arvioida ylittävän
uutiskynnyksen: kuolema, paha loukkaantuminen, tulipalo tai muu vaaratilanne, uhka- ja väkivaltatilanne,
seksuaalinen häirintä tai epäily yms.
Vastaamisen median yhteydenottoihin hoitaa toiminnanjohtaja.
YHTEISTYÖ
Jatketaan yhteistyötä hyväksi havaituin keinoin esimerkiksi nuorisotalo ja kouluvierailuja tehdään. Pyritään
tuomaan aktiivisesti Yökoriksen hyötyjä näkyväksi Oulun kaupungin suuntaan. Etsitään aktiivisesti uusia
yhteistyökumppaneita, joiden kanssa luontevaa järjestää toimintaa.
Yhteistyökumppanit
Vuolle Setlementti, ODL, ONNKY, Oulun kaupunki, Nuorten ystävät
Y-LOUNGE
Y-lounge tarjoaa teemallisia nuorteniltoja joka toinen viikko Raatin nuorisotalolla ja muissa ympäristöissä
(kesällä jalkaudutaan esim. puistoihin). Pääkohderyhmä ovat 16-29-vuotiaat, joilla ei ole muuten
mahdollisuutta tai osaamista vaikuttaa globaaleihin kestävän kehityksen ilmiöihin. Iltoihin ovat tervetulleita
kaikki kiinnostuneet.
Y-lounge -toiminta on matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa, jossa nuoret saavat tutustua uusiin
ihmisiin ja keskustella heitä kiinnostavista globaalikasvatuksen teemoista ohjatusti. Tapahtumissa vietetään
aikaa esimerkiksi pelaillen erilaisia pelejä ja tehden yhdessä ruokaa. Toiminnassa ohjaajat vastuuttavat ja
mahdollistavat nuorten osallistumisen toiminnan järjestämiseen omien voimavarojensa mukaisesti.
TAVOITTEET
Y-loungessa keskustellaan nuoria kiinnostavista globaalikasvatuksen teemoista. Toimintaan muodostuu
turvallinen ympäristö keskusteluun, nuori kokee olonsa turvalliseksi ryhmässä ja tulevansa kuulluksi. Nuoren
kokemus omista mahdollisuuksista edistää globaalia solidaarisuutta, kestävää kehitystä ja rauhaa vahvistuvat
ja nuori kokee saaneensa osaamista teemojen käsittelyyn ja jakamiseen.
VARSINAINEN TOIMINTA
•
•
•
•

Keväällä ja syksyllä, joka toinen perjantai iltatapahtuma Raatin nuorisotalolla n. klo 18-23.
Kesällä jalkaudutaan joka perjantai ulos Oulun puistoihin tai Yökoriksen tapahtumiin n. klo 18-23.
Retket n. 3 krt/vuosi ja leiri 1 krt/vuosi, paikallisesti ja yhteistyössä muiden NMKYpaikallisyhdistysten kanssa.
Tapahtumat ja tempaukset nuorten ja yhteistyökumppaneiden toiveiden mukaisesti 2-4 krt/vuosi,
esim. kesätapahtumat ja joulutapahtuma.

YMCA OULU ESPORTS
YMCA Oulu esports -toiminnassa keskitytään e-urheiluun nuorisotyön välineenä. Tavoitteena on saada lisää
nuoria ohjatun e-urheiluharrastuksen pariin. Nuorille tarjotaan luotettavaa ja osallistavaa toimintaa, joka
sopii hyvin NMKY:n perusajatuksiin. Harrastaminen valvotussa ympäristössä mahdollistaa puuttumisen
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pelikulttuurin ongelmiin, kuten toksisuuteen, elämänhallinnan ongelmiin ja itsehillintään. YMCA Oulu
esportsin toimintaa ohjaa esports koordinaattori.
TAVOITTEET
Päätavoitteena on kasvattaa harrastajien lukumäärää niin paljon kuin mahdollista. Lisäksi pyritään
hyödyntämään oman pelitilan mahdollisuuksia tehokkaasti ja kehittämään oman pelitilan käyttöä ja
varustusta.
VARSINAINEN TOIMINTA JA TAPAHTUMAT
Viikkotoiminta järjestään omissa tiloissa Raatin nuorisotalolla. Yli 7-vuotiaille järjestetään kaksi
toimintavuoroa ja yksi vuoro yli 12-vuotiaille. Kaikki vuorot ovat noin kaksi tuntia. Tarkastellaan
mahdollisuutta myös järjestää yksittäinen vuoro yli 16- tai 18-vuotiaille. Tehdään Oulun kaupungin
Skilliprojekti-hakemus ainakin kevätkaudelle teemalla ”Elämänpeli”. Osallistutaan Vectorama2023 tapahtumaan, jos kustannukset ovat maltilliset. Järjestetään vuoden 2023 aikana 2 leiriä omissa pelitiloissa.
Yhteistyö
Yhteistyötä jatketaan Oulun kaupungin kanssa nuorisotyöprojektien muodossa. Tiivistetään yhteistyötä
YMCA esports Tampereen ja mahdollisesti heidän yhteistyökumppaneidensa kanssa. Lisätään yhteistyötä
Oulun Yökoriksen kanssa.
Globaalikasvatus
Globaalisti oikeudenmukaisen ja kestävän kehityksen sekä terveen ja hyvinvoivan maailman teemojen
käsittely toiminnassa:
•
•
•
•
•

Pelialustat ovat globaaleja, toiminnassa kohdataan kaikki tasa-arvoisesti.
Globaalilla alustalla voi tutustua/tavata muita pelaajia maailmanlaajuisesti, hyvin pienellä
hiilijalanjäljellä.
Toiminnan yhtenä tarkoituksena on opastaa harrastajia kohtaamaan peliyhteisön toksinen
käyttäytyminen rakentavalla tavalla.
Rohkaistaan pelaajaa tekemään pelimaailmassa kestäviä valintoja ja keskustellaan näistä
vaihtoehdoista.
Leireillä ruoka tehdään itse, mahdollisimman pienellä hävikillä, kasvisruokaa suosien.

Näiden toimien avulla ja yhteydessä lisätään harrastajien tietoa, taitoa ja tahtoa edistää kestävää kehitystä
sekä globaalia terveyttä ja hyvinvointia.
Koulutustoiminta
Tutkitaan mahdollisuuksia kouluttaa yksi ohjaaja e-urheiluun liittyvällä koulutuksella.
VIESTINTÄ
Viestintään käytetään:
•
•
•
•

verkkosivuja: perustiedot, aikataulut ja ilmoittautumistiedot
YMCA esportsin Discord-serveriä: perustiedot, aikataulut ja ilmoittautumistiedot, yleiset
ajankohtaiset
sähköpostiviestejä myClub-jäsenpalvelun kautta: kiireettömät tiedotteet, aikataulut jne.
WhatsApp-viestejä: päivittäiseen ja nopeaan tiedottamiseen sekä ryhmäytymiseen
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Markkinointiin käytetään YMCA Oulu esportsin Instagram-tiliä.
TALOUS
Toimintaan osallistujilta kerätään toimintamaksu kuukausittain. Ohjaajille maksetaan palkka ohjauskerroista.
Toiminta on suunniteltu vuodelle 2023 lähes täysin omavaraiseksi.
LIIKUNTAETSIVÄ
Oulun NMKY:n liikuntaetsivätoiminta on aloitettu helmikuussa 2021. Toiminnan tavoitteena on auttaa
oululaisia kokonaisvaltaista tukea tarvitsevia 16–29-vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia lisäämään liikunnallista
aktiivisuutta omaan arkeensa, sekä löytämään itselleen mieluisia tapoja liikkua myös itsenäisesti. Toimintaan
osallistujat voivat olla työelämän ja koulutuksen ulkopuolella, tai osallistujan liikkeelle lähtemistä voi
vaikeuttaa esimerkiksi yksinäisyys tai mielenterveydelliset haasteet. Liikuntaetsivätoiminta on osa Liikehanketta, joka on valtakunnallinen projekti. Toiminta lähti käyntiin Oulun lisäksi myös Helsingissä,
Tampereella ja Turussa. Hankkeen koordinointia hoitaa Suomen NMKY liitto ja rahoitus on saatu vuoden
2022 loppuun asti OKM:ltä. Toiminnan jatkumisen edellytys vuonna 2023 on rahoituksen jatkuminen.
Vuodelle 2023 tavoitteena on, että toimintaan osallistuu Oulussa noin 20 nuorta viikoittain. Liikuntaetsivän
kanssa nuori voi yhdessä suunnitella liikkumisen sisältöä ja määrää. Toiminnassa on mahdollista olla mukana
joko yksilöohjauksen kautta tai osallistua pienryhmätoimintaan, jossa on mahdollisuus tutustua muihin
nuoriin. Suurin osa toimintaan hakeutuneista nuorista tarvitsee pitkäjänteistä sekä kokonaisvaltaista tukea
liikkeen lisäämiseen, jonka vuoksi yksilöohjauksessa aloittaminen on ollut Oulussa suosittua.
Ryhmätoiminnassa keksitään yhdessä mitä liikuntaa kokeillaan ja sitä kautta on mahdollisuuksia löytää
harrastekavereita myös toiminnan ulkopuolella tapahtuvaan liikuntaan. Toimintaan saa tulla kuka vain
taitotasosta riippumatta, eikä ketään suljeta pois.
Toiminnasta kerätään palautetta nuorilta itseltään. Nuoret ovat sanoittaneet voimavarojen sekä itsetunnon
vahvistumista, jolla on ollut vaikutusta muun muassa kaverisuhteiden rakentamiseen, rohkeuteen lähteä
itsenäisesti liikkumaan ja jopa hakeutumisesta opintojen pariin. Liikunnan lisäksi on toiminnassa kiinnitetty
huomiota terveellisiin elämäntapoihin yleisesti, ja sitä kautta moni nuori on kiinnittänyt enemmän huomiota
esimerkiksi ruokavalioon, päivärytmiin ja unen määrään. Toiminnassa ei pyritä kokonaisvaltaisesti
muuttamaan nuoren elämää, vaan tarkoituksena on avata nuorelle reitti positiivisempaan elämäntapaan ja
antaa vinkkejä pienistä asioista, jotka tukevat arjen aktiivisuutta. Liikuntaetsivätoiminta jatkuu vuonna 2023
mikäli rahoitus toteutuu.
ELEKTRONIIKKAKERHO SÄHKÖISET VEIKOT
•
•
•
•
•
•
•

Kerhon nimi: Elektroniikkakerho - Sähköiset Veikot
Kokoontumispaikka: ONMKY, Harrastehuone, Raatintie 7, 90100 Oulu
Kokoontumisaika: Torstaisin klo 19:30 – 21:00
Kerhon jäsenet, elektronikot, ovat iältään 10-18 –vuotiaita
Kerhon jäsenten määrä: Maximissaan 6 henkilöä (miestä ja/tai naista)
Kerhossa otetaan tuntumaa sähkötekniikan alkeisiin.
Kerhossa saamansa käytännöllisen oppimäärän lisäksi kerholaisella on mahdollisuus saada toimintaan
osallistumisestaan harrastustodistus mahdollisia myöhempiä tarpeitaan varten.

Elektroniikkakerhon vetäjänä toimii Ari Väisänen / 041-4515117 / a.e.vaisanen (at) hotmail.fi
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TAVOITTEET VUODELLE 2023
Kerhomme tutustuu elektroniikan maailmaan käytännön ja teorian avulla. Tähän päästäksemme kokoamme
erilaisia myynnissä olevia rakennussarjoja. Niissä osat ovat kokoamis- ja käyttöohjeiden kera valmiiksi
pakattuja, joten teorian ja sähköisten toiminteiden opetteleminen on turvallista, helppoa ja
käytännönläheistä. Opimme mm. komponenttien nimiä, toimintaperiaatteita ja niiden vaikutusta toisiinsa.
Komponenttien lisäksi opimme juottimen käyttöä ja saamme tuntumaa eri mittalaitteista. Rakennussarjojen
kokoamisen lisäksi puramme ja kunnostamme erilaisia laitteita. Ohjaus ja työkalut tulevat kerhon puolesta,
mutta pääasiallisen työmateriaalinsa elektronikko joko hankkii tai maksaa itse.
VARSINAINEN TOIMINTA 2023
Kauden teemana on AVARUUS. Teeman tiimoilta olemme mukana kansainvälisessä alan harrastajien
yhteisössä, joka suuntaa elektronisia harrasteitaan avaruuteen. Heidän kauttaan olemme saaneet hankittua
kerhollemme yhteisen rakennuskohteen eli Educational Space Satellite Kit rakennussarjan. Tämä
rakennussarja on ns. sprite- eli pienoissatelliitti ja se on mahdollista lähettään avaruuteen tutkimaan sen
tilaa. Kyseisen rakennussarjan saimme koottavaksemme, ohjelmoitavaksemme ja testattavaksemme jo pari
vuotta sitten mutta sen avaruuteen lähetys on viivästynyt koronan takia. Nyt olemme saaneet operatiiviselta
johdolta tiedon että raketin laukaisua yritetään vuoden 2023 puolella, joten satelliittimme päässeenne
koodattuine mikropiireineen, tutkimusantureineen, radiolähettimineen ja aurinkokennoineen tutkimaan
avaruutta ja maapallon ympäristön tilaa loppuviimeistelyjemme jälkeen. Satelliitin kulkua ja sen välittämiä
tietoja voimme sitten tutkia ja seurata omalta tietokoneessamme olevalta valvontapaneelilta.
Satelliitin, joka on pääkohteemme ja joka käyttää Arduinon Atmel Atmega-328 mikrokontrolleria, lisäksi
paneudumme Arduinoon ja sen kehitysalustan suomiin mahdollisuuksiin tutkimalla miten sitä voisi
hyödyntää kodin turvajärjestelmässä, tähän meillä on jo tarvikkeet olemassa Smart Home Kit for Arduino paketin muodossa. Kehitämme tietenkin myös jotain muutakin eli puramme, tutkimme, kunnostamme ja
kokoamme aiheeseen liittyviä elektronisia laitteita ja rakennussarjoja.
Elektroniikkakerhon oman teeman lisäksi integroimme toimintaamme Ynnin globaalikasvatusta, jonka teema
on vuonna 2023 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA. Tällöin vahvistamme elektronikkojen tietoja, taitoja ja tahtoa
rakentaa globaalisti oikeudenmukaista ja kestävää maailmaa terveys ja hyvinvointi huomioiden.
Otamme huomioon sen että kerhon turvallinen oppimisympäristö tukee toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta
ohjaajan sekä kerhotilan ulkopuolisten tahojen kanssa. Annamme arvoa sille että asianmukaiset ja turvalliset
tilat, työvälineet ja materiaalit edistävät tavoitteidemme saavuttamista. Elektronikkoja innostetaan
havainnoimaan ja käyttämään havaintojaan tietojensa ja taitojen osana sekä vaikuttamaan ympäristöönsä.
Töiden suunnittelulla ja työtapojen valinnoilla kerholaisia kannustetaan aktiivisuuteen, osallisuuteen ja
itseohjautuvuuteen.
Ohjauksessa käytetään erilaisia työtapoja ja ohjataan elektronikkoa havaitsemaan lähiympäristön ja
maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema elektroniikan viestinnän kielenä.
Elektronisia laitteita rakentaessa, niitä korjatessa tai niitä purkaessa pyrimme pohtimaan sitä mistä ne ja
niiden eri osat ovat peräisin ja kuka, ketkä tai mikä ne on rakentanut tai koonnut.
VIESTINTÄ
Kerhollamme on omia logoja, joilla voimme nimikoida toimintaamme
Kerhon vastuuhenkilö: Ari Väisänen / 041-4515117 / a.e.vaisanen (at) hotmail.fi
Mainostamme toimintaamme ONMKY:n eri ilmoitustauluilla sekä internetissä
Kerhollamme on internetissä erilaisia mainostus- ja yhteydenpitokanavia:
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Facebook-sivut: www.facebook.com/elektroniikkakerho
Kotisivut:
www.elektroniikkakerho.wixsite.com/elekerho
Sähköposti: elektroniikkakerho (at) yahoo.co
TALOUS
Kaikki hankintamme ja kaikki rakentamamme laitteet ovat omakustanteisia eli sen minkä kukin hankkii tai
yhdessä hankitaan ja sen minkä kukin tekee sen hän maksaa omista varoistaan. Elektroniikkakerhon
toimintaan pääsee mukaan maksamalla ONMKY:n jäsenmaksun, jonka suuruus oli 26,00 euroa. Jos
elektronikko toimii esim. partiolippukunta Pohjan Veikoissa ja maksaa sitä kautta Ynnin jäsenmaksun, niin
mitään muuta jäsenmaksua hänen ei tarvinnut suorittaa.
PITKÄN TÄHTÄIMEN TAVOITTEET JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Kerhomme toiminnassa on 28.03.1985 lähtien ollut mukana jossakin muodossa radio ja kaikenlainen siihen
liittyvä eli olemme rakentaneet erilaisia kaiuttimia ja radiovastaanottimia sekä jopa radiolähettimiä. Olemme
ajan antaessa myöten tutustuneet myös internetissä toimivaan nettiradioamatööritoimintaan lähinnä
kuuntelumielessä sieltä oppia hakien.
Tulevaisuudessa meillä on tarkoitus olla aktiivisempia radioamatööritoiminnan suhteen ja panostaa siihen
tietokoneissa käytettävän ohjelman tiimoilta, jolloin aloittelevalla harrastajalla ei tarvitse olla
radioamatöörillistä pätevyyttä alan harrastamiseen.
Kerhollamme on tiedossa joidenkin ONMKY:tä lähellä olevien tahojen radioamatööritunnuksia:
*OH8AP (Lippukunta Pohjan Veikot), OH8BJS (Ari Väisänen), 56HS729 (Ari Väisänen)

TAPAHTUMAT
VIRALLISET KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokous on 23. maaliskuuta ja syyskokous 30. marraskuuta.
YNNI-PÄIVÄT JA MUUT TAPAHTUMAT
- Ynni-ilta, yhteiset ja ajankohtaiset asiat 23. helmikuuta
- Kevätmatinea 16. huhtikuuta
- 32. Oulun Terwahölkkä ja –maraton 20. toukokuuta
- Ynni-ilta, yhteiset ja ajankohtaiset asiat 14. syyskuuta
- Kirkkoilta 1. lokakuuta
- Itsenäisyyspäivän sävelhartaus
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YNNIN TUKITOIMINNOT
Tukitoimintojen
tarkoitus
on
toiminnan
jatkuvuuden
mahdollistaminen
sekä
tärkeän
vapaaehtoistyöntekijäresurssin sekä muiden toimijoiden tukeminen ja sitouttaminen. Tukitoiminnoilla
huolehditaan yhdistyksen johtamisesta, taloushallinnosta, toiminnan rakenteiden ylläpidosta sekä
viestinnästä ja vahvistetaan varainhankintaa.

HALLINTO
Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitus nimeää tarvittaessa toimikuntia.
Yhdistyksen toiminnallisesti itsenäiset osastot valitsevat itselleen johtokunnat. Osastot ovat
edustuskoripallo, koripallo, lentopallo, suunnistus, yleisurheilijat, maraton, sporttiklubi Julmaset, sporttiklubi
Kadonneen Kunnon Metsästäjät, mieskuoro Mieslaulajat, poikakuoro Ynnin Pojat, tyttökuoro Oulun
Fröökynät, partiolippukunta Pohjan Veikot, puhallinyhtye Vaskiveikot ja lasketteluosasto SunKiss-SkiTeam.

RESURSSIT
HENKILÖSTÖ
Yhdistyksen ja osastojen asioiden sekä talouden hoidosta, toiminnan ohjaamisesta ja toimintaedellytysten
kehittämisestä vastaa johtokuntien lisäksi toiminnanjohtaja. Yhdistyksen järjestöassistentti hoitaa talous- ja
henkilöstöhallinnon tehtäviä sekä muita yhdistyksen toimintaan sekä jäsenistöön liittyviä tehtäviä.
Yhdistyksen toimistolle palkataan vahtimestari palkkatuella.
Yökoris-hankkeen koordinointia varten on palkattu hankekoordinaattori osa-aikainen ohjaaja sekä
tuntipalkkaisia ohjaajia STEA:n tuella. E-urheilu- eli YMCA Oulu esports-toimintaa ohjaamaan on palkattu
ohjaajia. Liike-hankkeeseen palkataan liikuntaetsivä mikäli rahoitus saadaan. Hallintoon ja toimintojen
tueksi palkataan oppisopimustyöntekijä, mikäli haettu rahoitus myönnetään (STEA:n Paikka Auki -avustusta
on haettu). Oppisopimustyöntekijä tulisi oppimaan ja hoitamaan yhdistyksen eri toimintojen ohjaustehtäviä
(mm. esports, leiri- ja kerhotoiminta, koripallo, Yökoris), tapahtumien järjestämistä sekä hallinnollisia
tehtäviä. Osastot vastaavat omien työntekijöidensä palkkakustannusta (mm. koripalloilijoiden
nuorisopäällikkö, valmentajat ja ohjaajat, kuoronjohtajat sekä osa-aikainen maratonin
tapahtumapäällikkö/yleisurheilijoiden sihteeri).
Työntekijät osallistuvat Suomen YMCA:n toimihenkilöille järjestettäviin koulutustilaisuuksiin, työryhmiin,
keskinäisiin työkokouksiin ja tarvittaviin toimialansa koulutuksiin.
TALOUS
Yhdistyksen taloustilanne on vakaa ja sitä kehitetään muun muassa etsimällä harkitusti varainhankinnan
sijoituskohteita kassa- tai velkarahalla ja jatkamalla jo olemassa olevia varainhankinnan käytäntöjä.
Yhdistyksen omistamien kiinteistöjen taloudellista arvoa säilytetään ja parannetaan tekemällä tarvittavia
korjaustoimenpiteitä.
Taloushallinnossa on käytössä Procountor-taloushallintojärjestelmä, joka mahdollistaa paperittoman
taloushallinnon sekä lisää läpinäkyvyyttä reaaliaikaisella talousseurannalla ja raportoinnilla. Yhdistyksen
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jäsenrekisteri on myClub-palvelussa, joka mahdollistaa toiminto- ja osastokohtaisen jäsenlaskutuksen sekä
sähköisen helposti kohdistettavan jäsenviestinnän.
VIESTINTÄ
Yhdistyksen viestinnän tavoitteisiin löytyy perusta YNNI2026 -toimintastrategiasta: toimintamme tulee olla
kaikille avointa ja saavutettavaa sekä osallisuuden tunteen antavaa. Yksi strategian keskeisistä teemoista on
viestintä: luomme toiminnastamme selkeän, aktiivisen ja yhtenäisen kuvan. Ulkoinen viestintä kohdistuu
yhteistyökumppaneihin, potentiaaliseen asiakaskohderyhmään sekä tahoihin, joihin yhdistys haluaa
vaikuttaa (media, viranomaiset). Sisäinen viestintä on ensisijaisesti tiedottamista, usein jopa tärkeämpää ja
konkreettisempaa kuin ulospäin näkyvämpi ulkoinen viestintä. Sisäinen viestintä kertoo toiminnassa mukana
oleville mitä, milloin ja missä tapahtuu. Kun yhdistyksen vastuuhenkilöt tiedottavat jäsenille ajankohtaisista
asioista, käytetään kohdennettua ja nopeaa sisäistä viestintää. Kaikkien tulee saada tieto oikea-aikaisesti,
oikeassa muodossa ja oikealla tavalla. Yhdistyksen viestinnän kehittämiseksi ja laadun varmistamiseksi on
laadittu viestintäohjeistus, joka sisältää hyviä käytäntöjä toimintojen viestintään sekä mm.
kriisiviestintäohjeen.
Toimiston henkilökunnalla on säännöllinen palaverikäytäntö ajankohtaisten yhteisten asioiden jakamiseksi.
Viestintää ja tiedottamista hoidetaan henkilökunnan, toimintojen vetäjien sekä luottamusjohdon kanssa
kiireellisyydestä riippuen puhelimitse, WhatsApp -sovelluksella tai sähköpostitse. Jäsentiedotusta hoidetaan
jäsenkirjeellä (sähköposti), sosiaalisessa mediassa, ilmoitustauluilla, verkkosivuilla sekä luottamusjohdon ja
muiden yhdyshenkilöiden välityksellä. Ulkoisessa tiedotuksessa käytetään paikallisia tiedotusvälineitä,
tiedotteita, verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

TILAT JA KIINTEISTÖTOIMINTA
TOIMITILAT
Ynnin toimintaa järjestetään useissa tiloissa. Oulun kaupungin tiloja käytetään liikuntatoiminnassa ja muussa
nuorisotoiminnassa. Raatin nuorisotalossa sijaitsevat yhdistyksen toimiston tilat ja Pohjan Veikkojen
toimintatilat. Nuorisotalossa kokoontuvat sporttiklubit ja -kerhot sekä harjoittelevat yhdistyksen kuorot ja
orkesteri. Toimistomme kokoustiloja käytetään myös muun muassa osastojen kokoontumisiin. Yhdistyksellä
on Rokualla leirikeskus, jota käytetään yhdistyksen leiritoiminnassa.
KIINTEISTÖTOIMINTA
Yhdistys osallistuu tulevana toimintavuonna Koy Raatin nuorisotalon kunnostukseen ja Koy Uusikatu 22
kiinteistökehittämiseen omistussuhteessa sopimusten mukaan. Koy Teknologiantie 14 tiloja markkinoidaan
tarpeen mukaan ja kiinteistön kuntoa ylläpidetään. Rokuan leirikeskuksen tiloja markkinoidaan muun muassa
kouluille ja seurakunnille monikanavaisesti. Leirikeskukseen tehdään tarvittavat vuosikorjaukset ja –huollot
ja toteutetaan PT-korjaussuunnitelmaa. Vuonna 2023 kiinteistöjen ylläpidossa korostuu
energiataloudellisuus.
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YHTEISTYÖTAHOT
Vuonna 2023 yhteistyötä jatketaan Suomen YMCA/NMKY:n liittojen ja Suomen YMCA/NMKY:n
paikallisyhdistysten kanssa. Yhteistyökumppaneita Ynnin monipuolisessa toiminnassa ovat myös lajiliitot ja järjestöt, Oulun ev.-lut. seurakunnat, Oulun kaupunki (koulut, liikuntatoimi, nuorisotoimi, kulttuuritoimi),
muut yhdistykset, yrityskumppanit sekä toimintaa rahoittavat tahot.

