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         Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry 
  

”kehittää ja lisää naisten ja tyttöjen yhteisvoimaa ja johtajuutta, jotta täydet 
ihmisoikeudet, hyvinvointi, turvallisuus, vapaus, oikeudenmukaisuus ja rauha 
voidaan taata kaikille ihmisille” (yhdistyksen säännöt) 

 
 
125. toimintavuosi Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän 

pitää teistä huolen (I Pietarin kirje 5:7) 

 

 
 

 

1. Yleiskatsaus  
 
Helsingin NNKY on pääkaupunkiseudun merkittävä 
ja rohkea tyttötyön tekijä. Edistämme yhdenvertai-
suutta ja kestävää kehitystä, jotta lapsilla ja nuorilla 

on tulevaisuus. Rakennamme rakastavaa ja oikeu-
denmukaista yhteiskuntaa, jossa on turvallista elää ja 
toimia. Olemme osa maailmanlaajuista NNKY-liikettä, 

jossa vahvistetaan tyttöjen ja nuorten naisten johta-
juutta.  

Otamme toiminnassa huomioon Helsingin erityispiir-

teet, kuten maahanmuuttajataustaiset perheet ja maailmanlaajuisen huolen ilmastomuutoksesta. 
Huolehdimme vastuullisesti taloutemme vakaudesta ja varainhankinnasta sekä työntekijöidemme 
hyvinvoinnista.  

Toimintamuotomme ovat tyttötyö, nuorisotalo- ja kouluyhteistyö, vapaa-ajan harrastustoiminta lap-
sille ja nuorille (kerhot, ryhmät, leirit), hanketyö (Nuorten naisten johtajuuskoulu) sekä Kamalat Äidit 
ja Voimasiskot -vertaistoimintamuodot. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena pää-

kaupunkiseutu. Helsingin NNKY:n toimintaa toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin, seura-
kuntien ja muiden järjestöjen kanssa. Helsingin NNKY:n toiminta-alat ovat nuorisotoiminta, perhe-
toiminta ja aikuistoiminta.  

Vuotta 2021 varjosti edelleen voimakkaasti koronatilanne ja siitä johtuvat rajoitukset. Työntekijät 
ovat työskennelleet etänä silloin kun eivät ole olleet kohtaavassa työssä nuorten parissa tai hoitaneet 
työasioita toimistolla. Aikuistoimintaa on rajoitusten aikana toteutettu verkossa/videoneuvottelutek-

niikalla. Koronatilanteesta huolimatta erityisesti lasten ja nuorten toimintalukumme ovat kasvaneet. 
Käyntikerroissa on huomattavaa kasvua mikä kertonee myös kohtaavan työn ja harrastusten mer-
kittävyydestä erityisesti koronatilanteessa. Nuorilla on tarve nähdä toisiaan myös koulun ulkopuo-

lella. 

Aiempaa enemmän olemme saaneet toimintaamme mukaan ikäryhmää nuoret aikuiset erityisesti 
Nuorten naisten johtajuuskouluhankkeemme myötä. Uutena toimintana oli myös Nuorten naisten 

Voimasiskot -vertaisryhmät, johon saimme ilahduttavan hyvin nuoria osallistujia. Lasten ja nuorten 
harrastustoiminta kasvoi selkeästi viime vuodesta Harrastamisen Suomen mallin ansiosta. Jatkossa 
tähän tulee tasaantumista, koska nyt järjestimme vielä paljon omia kerhoja kouluilla, mutta nämä 

tulevat jäämään pois Harrastamisen Suomen mallin tullessa koulujen pääasialliseksi toimintamuo-
doksi.  

Yhdistyksen taloutta koronatilanne on heikentänyt, koska säätiöiden tilanne on kiristynyt ja vaikeut-
tanut avustusten saantia. Myöskään Suomen NNKY-liitto ei ole pystynyt jakamaan toiminta-avustuk-

sia paikallisyhdistyksille. Vuotta sävytti myös toimitiloissamme talotekninen laaja remontti, jonka alta 
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yhdistyksemme joutui tyhjentämään toimitilansa. Loppuvuodesta saimme käyttöömme tilat Suomen 
NNKY-liiton toimistolta. Haasteista huolimatta olemme onnistuneet laajentamaan ja kasvattamaan 
toimintaa varsin pienillä henkilöstöresursseilla.  

 

2. Toimintaan osallistuneet  
 

 

 

Toimintaan aktiivisesti osallistuneiden käyntikerrat toiminta-aloittain 2021 sekä aktii-
visten osallistujien määrät 

 7–16 v akt.os 17–28 v akt.os Muut/29+ akt.os 

Kerhot 4827 261 - - - - 

Harrastamisen  
Suomen malli 1130 160 - - - - 

Leiritoiminta 377 90 - - 140 35 

Voimasiskot,  

Maahanmuuttajanaiset - - 60 10 179 34 

Kamalat äidit - - - - 126 15 

Vuosaaren tytöt 467 75 10 2 1396 - 

Nuorten naisten johta-

juuskoulu - - 395 70 66 - 

Yhteensä 6801 586 465 82 1907 84 
 

 

Toimintaluvuissa ikäryhmittäin on mukana helsinkiläiset aktiivisesti toimintaan osallistuneet (ker-
hoissa, leireillä, säännöllisessä ryhmätoiminnassa mukana olleet osallistujat). Yksittäisiin tapahtu-
miin, tilaisuuksiin ja kouluyhteistyöhön osallistuneet lapset ja nuoret ovat ryhmässä ”muut” ja lisäksi 
niistä on kerrottu kunkin toimintamuodon esittelyn yhteydessä.  

 
Jäsenrekisterissä oli vuoden 2021 lopussa 117 jäsentä, joista maksaneita jäseniä oli 66. Yhdistyksen 
toimintaan osallistuvat eivät pääsääntöisesti liity jäseniksi eikä yhdistyksessä ole rekisteröity alle 16-

vuotiaita jäseniksi tai peritty heiltä jäsenmaksua. Osallistuminen yhdistyksen vuosikokouksiin on nou-
sussa. Yhdistyksen Vuosaaren tytöt -toiminta on vakiintunut yhdistyksen tärkeäksi toimintamuodoksi 
ja Nuorten naisten johtajuuskoulun kehittämishankkeella oli hyvin aktiivinen vuosi. Kerho- ja leiritoi-

mintaa pystyttiin toteuttamaan suhteellisen hyvin koronavuoden haasteet huomioon ottaen. Uutena 

Jäsenmaksun maksaneita 2021 2020 2019 2018 2017 

aikuiset (25 +) 60 69 75 89 91 

nuoret aikuiset (17–24 v) 6 2 3 3 3 

lapset (0–16 v) - - 1 2 - 

Toimintaan aktiivisesti osal-
listuneet 

     

aikuiset (29 +) 84 44 82 92 92 

nuoret aikuiset (17–28 v) 82 46 40 37 51 

lapset (0–16 v) 586 525 482 383 243 

Käyntikerrat       

aktiiviset 0–28 v 7266 4125 4169 3396 3901 

kaikki osallistujat 9173 5311 6433 5604 4591 

Jäsenkokoukset      

Kevätkokous 14 9 7 3 3 

Syyskokous  14 10 12 10 6 
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toimintamuotona osallistuimme Harrastamisen Suomen malliin, ja järjestimme siinä Ruokaa eri kult-
tuureista -ryhmiä sekä Iloa eläimistä -ryhmiä yhteistyössä koulujen kanssa. 
 

 

3. Hallinto 
 
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon vuonna 2021 kuului kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä.  
Yhdistyksen toimitila sijaitsee Mechelininkatu 15 A 8:ssa. Lisäksi yhdistys vuokrasi toimitilat Vuosaa-

resta (Retkeilijänkatu 7 A).  
 
Hallinto 

 
Hallituksen jäsenet  
     

Jonna Hällström, pj 
Hanna Ylikangas, vpj, viestintävastaava 

Leena Ahveninen, kiinteistövastaava 

Nana Honkasalo 
Anne Lappeteläinen 
Natasha Vaalgamaa 

 
Varajäsenet 
Sirkku Parviainen 

Laura Tiitu        
           Pj ja Frida-Lysti 

                           

Hallitus piti vuoden aikana yhteensä 7 kokousta, joista osa pidettiin verkossa ja osa sähköpostiko-
kouksina. Yhdistyksen sihteerinä toimi Leena Vilkka. Yhdistyksen kiinteistövastaavana toimi Leena 
Ahveninen. Viestintätyöryhmässä toimivat viestintävastaava Hanna Ylikangas sekä Natasha Vaalga-

maa ja Anne Lappeteläinen. 
 
Yhdistyksen tärkeitä, osa vuosittain päivitettyjä dokumentteja, jotka ohjaavat yhdistyksen toimintaa 

ovat 
• Johtosääntö 

• Toimenkuvat 
• Työsuojelun toimintaohjelma 

• Henkilötietojen käsittely yhdistyksessä 

• Terveysturvallisuussuunnitelma 
• Suunnitelma alaikäisten turvallisuutta edistäviksi toimintatavoiksi 

• Kriisiviestintäsuunnitelma 
• Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 

• Turvallisen tilan malli 
• Leirikäsikirja 

 

Yhdistyksen erityisenä painopisteenä strategiakaudella 2020–2022 on toiminnan kehittäminen tyttö-
jen ja nuorten naisten johtajuuden vahvistamiseksi.  

Tavoitteena on, että tyttötyö kehittyy ja laajenee uusille alueille Helsingissä, jotta voimme edistää 

tyttöjen hyvinvointia entistä paremmin. Kestävä kehitys ja globaalikasvatus vakiintuvat osaksi kaik-
kea yhdistyksen toimintaa. Strategiamme mukaisesti haluamme olla vaikuttava tyttöjen ja naisten 
johtajuuden ja sosiaalisen pääoman vahvistaja. 
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Vuonna 2021 hallitus palkitsi syksyn vuosikokouksessaan ansioituneita jäseniään. Yhdistyksen Grand 

Old Lady Aila Niinikoski palkittiin pitkäaikaisesta aktiivisesta työstä yhdistyksemme hyväksi. Vuoden 
vapaaehtoiseksi valittiin Kirsi Könönen, joka on toiminut Töölön Kamalien Äitien ryhmänohjaajana jo 
vuodesta 2015 alkaen. Vuoden nuori palkinnon sai Tyttöjen olohuoneen aktiivikävijä Jemina Rönkä.  

 
 

 

kuva Pirjo-Liisa Penttinen 
 

 

Kirjanpito ja tilintarkastajat 
 
Yhdistyksen kirjanpito on tilitoimisto Leermassa. Sähköinen taloushallintojärjestelmä vaihdettiin ku-

luvana vuonna Fennoaan. Ostolaskut käsitellään edelleen paperisena. Yhdistyksen kirjanpitäjä on 
Marja-Leena Kuusela. Varsinainen tilintarkastaja vuodelle 2021 on Hannele Stenmark ja varatilintar-
kastaja BDO Oy tilintarkastusyhteisö.   

Työntekijät  

• toiminnanjohtaja Leena Vilkka 

• oa. koordinaattori Katri van Wensen (perhevapaalla 22.10. alkaen) 
• Vuosaaren tytöt -toiminnassa  

-tyttötyön johtaja Susanna Kuusisto 31.8. asti, Erika Pikkuhookana 23.8. alkaen 

-tyttötyön vastuuohjaajina toimivat Kaisa Hämäläinen (kevät ja kesä), Narmin Marz-
ban ajalla 4.10–17.11. ja Jasmiina Helenius 14.12. alkaen 
-tyttötyön oa. ohjaajina työskentelivät Nada Ali, Minna Sarola, Kaisa Tsupari, Ilona 

Tikander, Lina Nikula ja Marika Nurminen 
• Nuorten naisten johtajuuskoulu -kehittämishankkeessa työskentelivät Nada Ali (keväällä), 

Marika Nurminen (keväällä ja syksyllä), Wilma Tallgren ja Susanna Vilkka (kesällä ja syksyllä)  

• oa. ohjaajat maahanmuuttajanaisten toiminnassa  

• kerhon- ja leirinohjaajina toimi yhteensä noin 30 ohjaajaa 
• Töölön toimitilojen siivousta hoiti tuntitöinä Ulla Vilkka  
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Työterveyshuollon ajantasaisella toimintasuunnitelmalla ja sen toteutuksella 
sekä virikeseteleillä edistettiin työhyvinvointia. Yhdistyksen työsuojelupääl-

likkönä toimi toiminnanjohtaja. Työajan seuranta Nepton-järjestelmällä on 
käytössä. Työntekijöiden kouluttautumista ja työhyvinvointia tuetaan myös 
ajantasaisella Henkilöstö ja koulutussuunnitelmalla ja sen toteuttamisella. 

 

4. Vuosaaren tytöt -toiminta  
 

Helsingin NNKY on toteuttanut pitkäjänteistä tyttötyötä Vuosaaren alueella. 
Tarve sukupuolisensitiiviselle toiminnalle monikulttuurisen Vuosaaren alu-

eella on suuri, ja matalan kynnyksen tyttötyön avulla tytöt voivat löytää yhteisön, kokea osallisuuden 
tunteita sekä pohtia ja löytää omia vahvuuksiaan. 
 

Toiminnan kohderyhmänä ovat 9–19-vuotiaat Vuosaaren alueella asuvat tytöt ja itsensä tytöiksi ko-
kevat. Erityisesti toimintaa kohdennetaan monikulttuurisille, hiljaisille ja yksinäisille tytöille, syrjäyty-
misvaarassa oleville tytöille sekä tytöille, joilla ei ole harrastuksia. Yhtenä toimintamallina on ver-

taisoppiminen, joten osallistujiksi toivotaan tyttöjä kaikenlaisista taustoista. Ei haluta luoda kuiluja 
eri ryhmien välille tai kohdistaa tyttöihin minkäänlaista leimaa. 
 

Avoimeen olohuonetoimintaan voi tulla kuka tahansa tyttö, pienryhmätoimintaan ohjataan toimin-
nasta eniten hyötyviä ja sitä tarvitsevia tyttöjä, joilla on haasteita esim. vuorovaikutustaidoissa tai 
joilla ei ole harrastuksia. Maahanmuuttajataustaisilla tytöillä ei välttämättä ole mahdollisuuksia osal-

listua vapaa-ajan toimintaan, jossa on mukana myös poikia. Lisäksi monissa perheissä taloudellinen 
tilanne on sellainen, ettei lapsi voi osallistua maksulliseen harrastustoimintaan. Vuosaaren tytöt -
toiminta on avointa kaikille tytöille ja aina maksutonta. Ainoastaan kesäleireistä peritään osallistu-
mismaksu, josta voi myös hakea huojennusta perheen vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi. 

 
Vuonna 2021 panostettiin koronarajoitusten vuoksi tyttöjen tavoittamiseen erilaisen etätoiminnan 
avulla ja koronarajoitusten lievennyttyä palauttamaan kohtaavaa lähitoimintaa Tyttöjen olohuo-

neelle. Tavoitteena on ollut ylläpitää hyväksi koettuja toimintamuotoja sekä tarjota tytöille monipuo-
lista ja mielekästä toimintaa haastavasta tilanteesta ja rajoituksista huolimatta. 
 

 
Tavoitteet ja toiminta 
 

Vuosaaren tytöt -toiminnan tavoitteena on 

1. tyttöjen itsetunnon tukeminen 

2. vertaissuhteiden vahvistaminen 

3. osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien 

antaminen ja 

4. eri kulttuureista tulevien tyttöjen tukeminen 

Turvallisen tilan toimintamallilla. 

 

 
Toimintaa Tyttöjen olohuoneella ja etänä 
 

Vuonna 2021 toimintaa jouduttiin mukauttamaan 
vaihteleviin koronarajoituksiin ja vallitsevaan tilan-
teeseen. Keväällä lähitoiminta olohuoneella oli pääosin tauolla, mutta työntekijät kehittivät erilaisia 

tapoja tyttöjen kohtaamiseksi etänä. 12–19-vuotiaita tyttöjä kohdattiin viikoittain avoimessa ryh-
mächatissa Tukinet -palvelun kautta. 9–12-vuotiaiden avointa toimintaa Zoomin välityksellä kokeil-
tiin, mutta todettiin että nuorempien kävijöiden tavoittaminen sitä kautta ei toimi. Sen sijaan ala-
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koululaisille tytöille kehitettiin uutena toimintana etäaskartelua, joka tavoitti tyttöjä paremmin. Tou-
kokuusta alkaen avointa toimintaa rajoitetulla kävijämäärällä pystyttiin taas jatkamaan olohuoneella. 
 

Vaikea koronatilanne ja sen myötä kohtaavan työn supistuminen herätti huolta nuorten hyvinvoin-
nista. Tyttöjen olohuoneella aloitettiin keväällä yksilöajat sekä juttelutuokiot, joilla haluttiin vastata 
nuorten keskusteluavun tarpeeseen. Kaikki työntekijät kävivät myös Sekaisin Chat -koulutuksen ja 

toimivat siellä päivystäjinä. 
 
Syksyn 2021 tavoitteena oli koronarajoitusten lievennyttyä käynnistää kohtaavaa lähitoimintaa olo-

huoneella uudestaan. Avointa olohuonetoimintaa järjestettiin 3.–6. luokkalaisille 2 kertaa viikossa ja 
13–19-vuotiaille kerran viikossa. Sen lisäksi perjantaisin toteutettiin teemailtoja pidennetyillä ilta-
aukioloajoilla noin kerran kuukaudessa. 

 
Syksyllä avoimen toiminnan kautta Tyttöjen olohuoneelle löysi paljon uusia kävijöitä, ja kohtaavalle 
työlle huomattiin olevan pitkän tauon jälkeen suurta tarvetta. Kokonaisuudessa kävijämäärätavoit-

teisiin ei päästy, sillä kohtaavaa toimintaa oli vuoden aikana rajoituksista johtuen huomattavasti 
vähemmän eikä etätoiminta tavoittanut yhtä hyvin 3.–6. luokkalaisia, jotka muodostavat tavallisesti 
suurimman osan avoimen toiminnan kävijöistä. Kuitenkin syksyllä lähitoiminnan jatkuminen loi taas 

uutta uskoa toiminnan lisäämiseen ja kävijämäärän kasvattamiseen vuonna 2022.  
 
Tyttöjen olohuoneella panostettiin erilaisten pienryhmätoimintojen ylläpitämiseen vaikeassa ko-

ronatilanteessa. Alkuvuonna toimintaa jouduttiin koronarajoitusten myötä järjestämään pääosin ver-
kossa, mutta syksyllä rajoitusten lievennyttyä käynnisteltiin taas paikan päällä pidettäviä ryhmätoi-
mintoja. Erityisesti syksyn osalta olemme iloisia, että pystyimme jatkamaan sellaisia edellisvuoden 

pienryhmiä, joille oli toivottu jatkoa. Kokonaisuudessaan pienryhmätoimintojen kävijämäärä tuplaan-
tui tavoitteisiin verrattuna.  Edellisvuoteen verraten kokoontumiskertojen määrä kaksinkertaistui ja 
käyntikertojen määrä jopa kolminkertaistui. 

 
Keväällä 2021 avoimen ryhmächatin vakikävijöiden 
omasta toiveesta perustettiin heille Zoom-tytsyt-pien-
ryhmä, joka kokoontui aktiivisesti Zoomissa koko ke-

vään ajan ja koettiin hyvin mieluisana. Syksyllä Zoom-
tytsyt yhdistyivät nuorisotalolla toimintansa päättä-
neen tyttöryhmän kanssa muodostaen olohuoneelle 

uuden Nimettömät tytsyt -pienryhmän. Ryhmän ta-
voitteena oli nuorten osallisuuden ja yhteistoiminnal-
lisuuden tukeminen, ja nuoret saivatkin luoda toimin-

nasta omannäköisensä. Ryhmä huipentui joulukuussa 
tyttöjen toivomaan yökylään Tyttöjen olohuoneella. 
 

Keväällä Tyttöjen olohuoneella jatkoi edellisvuodelta 
12–16-vuotiaiden Oma juttu -ryhmä, sekä uutena toi-
mintana 9–12-vuotiaiden pienryhmä. Nämäkin ryh-

mät jouduttiin keväällä pian aloituksen jälkeen siirtä-
mään verkkoon. Kohderyhmänä olevat ujot ja hiljaiset tytöt eivät kuitenkaan kokeneet verkkotoi-
mintaa omakseen ja heitä oli koko kevään ajan todella haastavaa tavoittaa. 

 
Kokkaukseen painottuvat pienryhmät herättivät nuorissa perinteiseen tapaan kovasti kysyntää ja 
innostusta. Loppukeväästä tyttötyön ohjaajia oli mukana tapaamassa tyttöjä Vuoniityn alakoululla 

yhdistyksen toteuttamassa Harrastamisen Suomen mallin Ruokaa eri kulttuureista -ryhmässä, joka 
on tilastoitu toimintakertomuksessa Harrastamisen Suomen malli -kohdan alle. Lisäksi syksyllä to-
teutettiin kaksi Ruokaa eri kulttuureista -ryhmää Tyttöjen olohuoneella yhteistyössä Operaatio Puls-

sin kanssa. Ryhmä jatkuu osana Tyttöjen olohuoneen omaa toimintaa myös vuonna 2022. 
 
Syksyllä Tyttöjen olohuoneen nuoremmille kävijöille pidettiin teatteriryhmää yhdessä Narri-teatterin 
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ohjaajan kanssa. Teatteriryhmän tavoitteena on vahvistaa 
tyttöjen vertaissuhteita ja itsetuntoa itseilmaisun kautta. 
Pienryhmä jatkaa toimintaansa myös keväällä 2022. 

 
Loma-ajan toiminta 
 

Talvilomalla Tyttöjen olohuoneella järjestettiin toimintaa jo-
kaisena arkipäivänä. Yhtä avointa retkeä lukuun ottamatta 
toiminnat oli suunnattu koronarajoituksista johtuen rajatusti 

pienryhmien kävijöille. Ohjelmassa oli maalausta, leivontaa, 
ulkoilua sekä leffailtaa. 
 

Kesäkuussa Tyttöjen olohuoneella järjestettiin avointa toi-
mintaa kolmena päivänä ja yksi ohjaaja oli mukana nuori-
sotoimen järjestämässä kesänutassa kahtena päivänä.  

 
Vuosaaren tytöt -toiminnan työntekijät osallistuivat myös 
kahden leirin järjestämiseen. Nuoremmille tytöille järjestet-

tiin Östersundomin leirikeskuksessa viiden yön tyttöleiri, 
josta kerrotaan tarkemmin toimintakertomuksen leirit osiossa. Östersundomin tyttöleiri on tilastoitu 
toimintakertomuksen toimintaluvuissa omana kohtanaan eikä siksi näy Vuosaaren tytöt -toiminnan 

kävijätilastossa. 
 
Vanhemmille tytöille kehitettiin uutena loma-ajan toimintona kolmen päivän kaupunkileiri. Leirillä 

tytöt pääsivät osana kaupunkiseikkailua toteuttamaan erilaisia tehtäviä ympäri Helsinkiä sekä yöpy-
mään yhden yön Hotelli Helkassa. Leiriläisiltä saatu palaute oli kaiken kaikkiaan todella hyvää, ja 
erityisesti kaupunkiseikkailu koettiin kivaksi. Leiripalautteesta kuitenkin ilmeni, että moni toivoo pe-

rinteisempää leiriä leirikeskuksessa ja selkeästi pidempää leirin kestoa. 
 
Syyslomalla järjestettiin kolme eri toimintapäivää, jolloin leivottiin olohuoneella, käytiin kahvilassa ja 
kirpputorilla sekä vietettiin päivä Linnanmäellä. Etenkin kaikki retkipäivät ovat kysyttyjä, ja niiden 

myötä Tyttöjen olohuoneelle on löytänyt myös uusia kävijöitä. 
 
 

Kouluyhteistyö 
 
Kevään ja syksyn aikana alueen kouluilla käytiin pitämässä välituntitoimintaa tytöille. Koronatilanteen 

aiheuttaman epävarmuuden vuoksi säännöllistä välituntitoimintaa oli vähemmän, mutta kaikilla lähi-
alueen peruskouluilla käytiin jalkautumassa vähintäänkin yksittäisiä kertoja ulkovälitunneilla. Osittain 
välituntitoimintaa jouduttiin myös perumaan, kun kouluille ei päästy koronatilanteen takia. 

 
Välituntitoiminnan tavoitteena on tehdä työntekijöitä nuorille tutuiksi sekä kertoa heille Tyttöjen olo-
huoneen toiminnasta. Säännöllisen välituntitoiminnan tarkoituksena on myös tarjota tytöille rauhal-

linen paikka, jossa keskustella tuttujen ja luotettavien aikuisten kanssa. Tarpeen noustessa ohjaajat 
pystyvät perustamaan tytöille myös oman pienryhmän, jossa tavoitteita pystytään muokkaamaan 
ryhmän tarpeisiin. 

 
Keväällä 2021 työntekijät jalkautuivat Merilahden peruskoululle yhdessä nuorisotyöntekijöiden ja lii-
kuntapalveluiden kanssa. Lisäksi Puistopolun peruskoululla toteutettiin säännöllistä ulkovälituntitoi-

mintaa, joka koettiin tärkeäksi ja mukavaksi tavaksi kohdata tyttöjä. 
 
Myös syksyllä 2021 säännöllistä välituntitoimintaa järjestettiin Merilahden ja Puistopolun peruskou-

luilla. Merilahdessa tytöt olivat hyvin kiinnostuneita Tyttöjen olohuoneen toiminnasta, ja välituntitoi-
minnan myötä moni tyttö tulikin heti tutustumaan olohuoneelle. Puistopolun yläkoululla järjestettiin 
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koulun pyynnöstä toiminnallista välituntitoimintaa liikuntasalissa, mutta se ei tavoittanut tyttöjä odo-
tetusti. 
 

 
Vapaaehtoistoiminta 
 

Tyttöjen olohuoneella tarjotaan erilaisista taustoista tuleville naisille sekä pitkäkestoisia että kerta-
luontoisia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia. Nuorten vapaaehtoistoiminnassa 14 vuotta täyt-
täneet tytöt voivat toimia isosiskoina avoimessa toiminnassa sekä leireillä ja retkillä. Vapaaehtoisena 

toimi vuoden 2021 aikana 9 eri vapaaehtoista.  Tehtyjä tunteja oli yhteensä 62. Vapaaehtoisia ja 
tehtyjä tunteja oli vähemmän kuin aikaisempina vuosina ja tämä johtui pääosin koronapandemian 
vaikutuksista toimintaan ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksiin. Keväällä 2021 vapaaehtoisia ei esi-

merkiksi voitu rajoituksista johtuen ottaa mukaan kohtaavaan lähitoimintaan ollenkaan. Erityisesti 
meitä ilahduttaa kuitenkin se, että vuoden 2021 aikana vapaaehtoistoimintaan löysi muutama uusi 
aktiviinen vapaaehtoinen, jotka jatkavat toiminnassa myös vuonna 2022. 

 
Vapaaehtoisille tarjottiin koulutusta vapaaehtoistyöhön. Tammikuussa 5 vapaaehtoista sai perehdy-
tyksen Tyttöjen olohuoneen chattiin ja marraskuussa järjestettiin vapaaehtoistyön peruskoulutus, 

johon osallistui 3 vapaaehtoista. 
 
Yhteistyötä jatkettiin edellisvuonna perustetussa Vuosaaren alueen vapaaehtoistyön verkostossa. 

Verkoston tavoitteena on koota yhteen alueen toimijoita, jotka tarjoavat vapaaehtoistyön mahdolli-
suuksia, ja tiedottaa yhteistyössä näistä mahdollisuuksista alueen asukkaille. Syksyllä 2021 järjes-
tettiin yhdessä verkoston kanssa vapaaehtoistyön minimessut Vuosaaressa. Verkosto jatkaa toimin-

taansa myös vuonna 2022. 
 
 

Tapahtumat ja muu toiminta 
 
Tavanomaisesti perustoimintojen lisäksi tehdään pal-
jon erilaista yhteistyötä Vuosaaren alueella, mutta 

näistäkin iso osa valitettavasti peruuntui tai siirtyi 
myöhempään ajankohtaan. Etätöihin siirryttäessä 
työntekijät osallistuivat kuitenkin moniin eri webinaa-

reihin, verkkoluentoihin sekä koulutuksiin liittyen etä-
kohtaamiseen ja oman ammatillisuuden kehittämi-
seen. 

  
Keväällä työntekijät jalkautuivat nuorisotoimen 
kanssa alueelle kahtena päivänä kohdaten nuoria ja 

tavaten samalla paljon kaupungin nuorisotyönteki-
jöitä. Syksyllä järjestettiin yhdessä nuorisotoimen 
kanssa Tyttöjen hyvinvointi-ilta nuorisotalo Meriras-

tissa sekä nuorten Hyvän mielen -tapahtuma Vuota-
lolla. Lisäksi osallistuttiin yhdessä alueen muiden toi-
mijoiden kanssa Meri-Rastilan kyläjuhlan järjestämiseen sekä Meri-Rastilan torin joulukuusten koris-

teluun. Joulukuusen koristeita tehtiin Tyttöjen olohuoneella yhdessä tyttöjen kanssa sekä toteutettiin 
retki, jossa tytöt pääsivät itse koristelemaan kuusen. 
 

Työntekijät olivat läpi vuoden aktiivisesti mukana Operaatio Pulssi! Idän toiminnoissa. Keväällä osal-
listuttiin koulutempauksiin, joissa mainostettiin Pulssi toimintoja ja syksyllä oltiin mukana RuutiBud-
jetin työpajoissa ideoimassa nuorten kanssa tulevaa Pulssi toimintaa.  
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Yhteistyökumppanit 
 
Vuosaaren tytöt -toiminnan työntekijät ovat osallistuneet aktiivisesti alueen eri verkostoihin, joista 

suurimpia ovat Meri-Rastilan verkosto ja Vuosaaren lasten ja nuorten toimijaverkosto. Alueellisten 
verkostojen lisäksi työntekijät ovat osallistuneet muihin toiminnan kannalta tärkeisiin verkostoihin 
kuten Etelä-Suomen tyttötyön verkostoon ja valtakunnalliseen sukupuolisensitiivisen työn verkos-

toon. 
 
Helsingin NNKY tekee yhteistyötä myös eri oppilaitosten kanssa (mm. Humak, DIAK ja Diakonissa-

laitos) ja tarjoaa opiskelijoille mahdollisuutta suorittaa työharjoittelu Vuosaaren tytöt -toiminnassa. 
Vuonna 2021 yhteensä kolme opiskelijaa suoritti työharjoittelunsa Tyttöjen olohuoneella. Yksi opis-
kelija kirjoitti harjoittelunsa ohessa artikkelin osallisuuden mittaamisesta toiminnallisin menetelmin, 

ja siihen liittyen hän kokeili mm. erilaisia tapoja kerätä kävijöiltä palautetta. Lisäksi teologian opis-
kelija on tehnyt maisterintutkielmaa yhdistyksemme tyttötyöstä ja seksuaalikasvatuksesta.  
 

 
Tulosten ja vaikutusten arviointi ja seuranta 
 

Vuosaaren tytöt -toimintaa arvioidaan sekä määrällisesti että laadullisesti. Jokaisesta toiminnosta 
kirjoitetaan kirjallinen raportti luodun kysymyspatteriston avulla, missä arvioidaan mm. ilmapiiriä ja 
tyttöjen osallisuutta sekä tarkastellaan, näkyykö yksinäisyyttä tai kiusaamista. Tämän lisäksi ohjaajat 

käyvät jokaisen toiminnon päätteeksi lyhyen suullisen arviointikeskustelun, jossa mietitään missä 
onnistuttiin ja mikä oli mahdollisesti haastavaa. Jokaisesta toiminnosta kerätään osallistujamäärät, 
jotta pystytään arvioimaan tuloksia määrällisesti. Viikoittaisissa työntekijöiden tiimipalavereissa käy-

dään läpi edellisen viikon toiminnot sekä pohditaan yhdessä mahdollisia haasteita ja miten ne ote-
taan huomioon tulevan suunnittelussa. 
 

Kävijöiltä kerätään palautetta sekä kauden alussa että lopussa. Kyselyillä kerätään tietoa liittyen 
toiminnan tavoitteisiin. Kysymykset liittyvät mm. Tyttöjen olohuoneen osallisuuden vahvistumiseen, 
sosiaalisiin suhteisiin sekä kokemuksiin Tyttöjen olohuoneen ohjaajista ja toiminnasta yleisesti. 
Loma-ajan erityistoiminnoista kerätään aina omat palautteensa. Myös pienryhmistä kerätään pa-

lautetta ryhmän päättyessä. Tytöt arvioivat omaa tekemistään ja kehittymistään suhteessa ryhmässä 
asetettuihin tavoitteisiin yksilö- ja ryhmätasolla. Kaikista tuloksista pyritään arvioimaan toiminnan 
vaikutuksia Tyttöjen osallisuuteen, vertaissuhteisen vahvistumiseen sekä yksinäisyyden kokemuksen 

vähentämiseen. Sidosryhmiltä ja yhteistyökumppaneilta kerätään palautetta säännöllisesti kerran 
vuodessa. 
 

Toimintakausien päätteeksi on pidetty työntekijöiden kesken arviointi- ja suunnittelupäivät, jolloin 
kulunutta kautta on tarkasteltu kävijämäärien, kyselytulosten ja työntekijöiden itsearvioinnin perus-
teella. Itsearviointien pohjana on käytetty Kuntoutussäätiön ARTSI-toiminnassa kehitettyjä arvioin-

nin työkaluja. Arviointien pohjalta on tehty selkeä suunnitelma jatkoa varten, ja sen etenemistä 
seurataan puolivuosittain. 
 

 
Vuosaaren tytöt -toiminnan kävijätilasto 
 

 Kokoontumiskerrat Käyntikerrat Eri kävijät 

Avoimet  
olohuoneet 

82 356 (akt. 276) 109 (akt. 40) 

Pienryhmät 71 226 (akt. 201) 55 (akt. 37) 

Yksilötyö 47 43 17 (akt. 2) 

Välituntitoiminta 33 731 - 

Loma-ajan toiminta 15 134 - 

Muut* 9 333 - 

*Operaatio Pulssi koulutempaukset, RuutiBudjetti työpajat, yhteistyötapahtumat, jalkautuminen  
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5. Nuorten harrastustoiminta: kerhot, ryhmät ja 
leirit (7–16-vuotiaat) 

 

Kerhot 
  
Kerhotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus mielekkääseen ja turvalliseen 
harrastukseen. Kerhomaksut ovat pieniä (25 €/lukukausi) ja niistä voi pyytää vapautusta perheen 

taloudellisen tilanteen perusteella. Taide- ja luontokerhot olivat kokonaan maksuttomia samoin kou-
lujen kanssa yhteistyössä järjestettävät kerhot. Kerhojen osallistujat tulivat monista eri sosiaalisista 
ja kulttuurisista taustoista. Toimintaa järjestettiin lukuvuoden aikana viikoittain noin kaksi tuntia ker-

rallaan koulupäivän jälkeen. Ryhmät muodostuivat pääsääntöisesti 7–12 kerholaisesta sekä kah-
desta ohjaajasta.  
 

Kolmella nuorisotalolla eli viidessä kokkikerhossa pidettiin koko kevätkausi etänä, koska turvavälit 
eivät olisi toteutuneet keittiöissä. Lisäksi parissa kerhossa oli yksi tai kaksi etäkertaa ylioppilaskirjoi-
tusten aikaan, koska ohjaajat olivat karanteenissa. Kaikki lapset eivät innostuneet etätoiminnasta ja 

etäkerhoissa osallistujamäärät olivatkin osittain pienempiä kuin lähitoiminnassa. Toisaalta se teki 
etäkohtaamisista hallittavampia ja takasivat sen, että ohjaaja pystyi huomioimaan kaikki. Etäker-
hoissa kokkailtiin yhdessä ohjaajan esimerkin mukaan sekä vaihdettiin kuulumisia. Joitain teknisiä 

haasteita esiintyi etätoimintaan siirryttäessä, mutta niistä selvittiin.  
 
”Etätapaamiskerroilla oli kommunikaatiovaikeuksia oikeiden linkkien ja aikataulujen suhteen. Mutta muuten 
oikein toimiva konsepti.” 
”Etäkerhosta suuri plussa. Ohjaaja oli rauhallinen ja jaksoi ohjata jokaista lasta, vaikka kaikki olisivat men-
neet hieman eri tahtiin. Suurkiitos!” 
 

Yhdistys tarjoaa työelämäkokemuksia ohjaajille, jotka ovat usein nuoria ja ohjaavat 1–2 kerhoa opis-
kelujensa ohessa. Ohjaajat vastasivat kerhoistaan hyvin itsenäisesti. He oppivat työssään monia tai-
toja, joista on heille hyötyä myös tulevaisuudessa, kuten työnjako ja yhteistyö työparin kanssa, yh-

teydenpito nuorisotaloihin ja kouluihin, turvallisuuden ylläpito, oman työn arviointi, lasten ohjaami-
nen, konfliktinratkaisu ja vastuunotto.  Lisäksi ohjaajat laativat kerhokohtaisen turvallisuussuunni-
telman, joka käytiin kerholaisten kanssa läpi. Kerhonohjaajien yhteyshenkilönä toimi keväällä oa. 

koordinaattori ja syyslukukaudella toiminnanjohtaja. 
 
Koko vuoden toimivat kerhot 

 

• Kokkikerho 1.–3.-luokkalaisille nuorisotalo Merirastissa 
• Kokkikerho 4.–6.-luokkalaisille nuorisotalo Merirastissa 

• Kokkikerhot 1.–3.- ja 4.–6.-luokkalaisille Kannelmäen nuorisotalolla 
• Kestävän kehityksen kokkikerhot 1.–3.- ja 4.–6.-luokkalaisille Nuorten ympäristötilassa Laa-

jasalossa 

• Kokkikerhot 1.–3.- ja 4.–6.-luokkalaisille Malmin nuorisotalolla 

• Taidekerho yhdistyksen omissa tiloissa Töölössä 
 
Lisäksi keväällä 2021 toimivat kerhot  

• Myllypuron kokkikerho 
• Pukinmäen luonto- ja eläinkerho 

 

Palautetta kerättiin osallistujilta ja vanhemmilta sähköisellä lomakkeella, joka lähetettiin huoltajille 
kauden lopuksi. Palautelomakkeiden mukaan kerhoissa on viihdytty erittäin hyvin. Lähes 90 % vas-
taajista oli samaa mieltä ”lapsi on viihtynyt kerhossa” -väitteen kanssa. Sama osuus oli myös sitä 

mieltä, että kerhon ohjelma on ollut mieluista. Kiusaamista oli havaittu hyvin vähän tai ei lainkaan. 
Kysyttäessä, mikä kerhoissa on ollut mukavinta, yleisin vastaus oli leipominen, kokkaus ja varsinkin 
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kokkaaminen yhdessä. Tylsintä oli puolestaan yleisimmin ei mikään tai odottaminen. Myös etäkerho 
sai tässä kohtaa pari mainintaa. Suurin osa vastaajista (kokkikerhoissa 90 %, taidekerhoissa 100 %) 
oli sitä mieltä, että lapsi oli oppinut uusia taitoja. Yli puolet vastaajista oli myös sitä mieltä, että lapsi 

oli oppinut kestävästä kehityksestä. Valtaosa (75 %) oli sitä mieltä, että lapsi oli oppinut toimimaan 
paremmin ryhmässä. Myös kerhonohjaajat saivat paljon kiitosta. Osa vanhemmista antoi palautetta 
spontaanisti suoraan ohjaajille. Tämä oli pelkästään kiittävää. Yleisarvosana HNNKY:n kerhotoimin-

nalle oli 9,3.  
 
”Iso kiitos ohjaajille, todella kärsivällisesti ja selkeästi olette jaksaneet antaa ohjeita odottaa eri tahdissa ete-
neviä lapsia.” 
 

Kerhotoiminnan kuluja on katettu AVI:lta saadulla avustuksella lasten ja nuorten paikalliseen har-

rastustoimintaan.   

 
Koulujen tiloissa järjestetyt kerhot 
 

Helsingin kaupungin tavoitteena on, että kaikilla koululaisilla olisi vähintään yksi harrastus. Helsingin 
NNKY on omalta osaltaan edistänyt tätä tärkeää tavoitetta. Kouluissa tapahtuva kerhotoiminta on 
hyvä keino tavoittaa myös sellaisia lapsia, jotka eivät itse hakeudu harrastuksiin tai joiden vanhem-

mat eivät osaa tai pysty etsimään lapsilleen harrastuksia. 
 
Koko vuoden 2021 toiminnassa olivat  

• Kokki- ja luontokerho Aurinkolahden peruskoululla 

• Taidekerho Meilahden ala-asteella 
 

Lisäksi keväällä toimivat koulukerhot 

• Itäkeskuksen peruskoulun taidekerho 

• Koskelan ala-asteella 2 kokkikerhoa 
• Kontulan ala-asteen kokkikerho 

• Jätkäsaaren peruskoulussa 3 kokkikerhoa 
 
Vuonna 2021 järjestimme vielä useita koulukerhoja, mutta jatkossa näkymä on, että harrastaminen 
kouluilla siirtyy Harrastamisen Suomen malliin, jossa myös Helsingin NNKY on aktiivisesti mukana. 

 
 
Harrastamisen Suomen mallin ryhmät 

 
Uutena toimintamuotona vuonna 2021 osallistuimme Harrastamisen Suomen malliin, joka on Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hanke ja jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton har-
rastus koulupäivän yhteydessä. Helsinki osallistuu Suomen mallin pilotoimiseen. Pilottikauden jäl-
keen malli on tarkoitus vakiinnuttaa osaksi kaupungin ja koulujen perustoimintaa. Tavoitteena on, 
että vuoden 2021 lopussa jokaisessa Helsingin koulussa on harrastustoimintaa. Helsingin NNKY osal-

listui Harrastamisen Suomen malliin toteuttaen Helsingin kaupungille harrastusryhmiä aikavälillä 
19.4–4.6.2021 ja 30.8–10.12.2021. Yhteensä toteutimme 16 harrastusryhmää. 

Ruokaa eri kulttuureista -ruoanlaittoryhmiä järjestimme  

• Laajasalon peruskoululla 2 ryhmää keväällä ja 1 ryhmä syksyllä 

• Pukinmäenkaaren peruskoululla 2 ryhmää keväällä ja syksyllä 
• Vuoniityn peruskoululla 2 ryhmää keväällä ja 1 ryhmä syksyllä 

Iloa eläimistä -ryhmän järjestimme  

• Pihlajamäen ala-asteella keväällä 
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• Snellmanin ala-asteella keväällä 

• Vesalan peruskoululla syksyllä 
• Kontulan ala-asteella syksyllä 

• Keinutien ala-asteella syksyllä 

• Mellunmäen ala-asteella syksyllä 
 
Harrastamisen Suomen mallin ryhmistä kerättiin kattava palaute. Keväällä Ruokaa eri kulttuureista -
ryhmiin osallistuneista 27 % ei ollut muita harrastuksia tämän harrastusryhmän lisäksi ja 76 % osal-

listujista koki oppineensa uutta harrastuksessa. Kivaksi ryhmän koki 88 % osallistujista. 79 % koki 
ohjaajan ottaneen huomioon osallistujan toiveet ja ideat. Arvosanaksi harrastukselle lapset antoivat 
9,4. 

 

Harrastamisen Suomen mallin toimintaa on yhdistyksessä koordinoinut toiminnanjohtaja. Toiminnan 
kulut katetaan laskuttamalla Helsingin kaupunkia tehdyn sopimuksen mukaisesti. Ohjaajina harras-
tusryhmissä ovat toimineet Tilda Hyttinen, Katri Janerko, Siiri Koskinen, Suvi Palokangas ja Bulza 

Shero. 

 

Leirit  

Kesällä 2021 järjestettiin leirejä 9–12-vuotiaille tytöille. Äideille 
ja tyttärille toteutettiin Arjen helmiä leiri, josta kerrotaan toimin-
takertomuksen perhetyön osuudessa. Lisäksi Hotelli Helkassa 

järjestettiin 13–17-vuotiaille kaupunkileiri, josta enemmän toi-
mintakertomuksen Vuosaaren tytöt -osuudessa. Kaikille leireille 
laadittiin etukäteen turvallisuussuunnitelmat ja pidettiin leirikoh-

taiset ohjaajien suunnittelutapaamiset ennen leirejä.  

Päiväleiri 1: 7.–10.6. Iloa luonnosta ja eläimistä 

Päiväleiri 2: 14.–17.6. Iloa luonnosta ja eläimistä 
Päiväleiri 3: 21.–24.6. Iloa luonnosta ja eläimistä 

Syyslomaleiri 18–21.10. Iloa luonnosta ja eläimistä 

Päiväleirien ohjaajina toimivat Elisa Helenius, Tilda Hyttinen ja 
Ulla Vilkka, jo aiemmilta vuosilta tutut leirinohjaajat. Päiväleiriläi-

set retkeilivät Hietsun uimarannalle, lähipuistoihin, kissakahvila 
Helkattiin rapsuttelemaan kissoja sekä Korkeasaareen ihaile-
maan vähän isompiakin kissaeläimiä ja muita kiehtovia eläimiä. 

Päiväleireillä oli myös koiravierailijoita ilahduttamassa tyttöjä, ku-

ten puheenjohtajamme koira Frida-Lysti. 

Tyttöleiri 7–11.6. Östersundomin leirikeskuksessa 

Tyttöleirin leirinjohtajana toimi tyttötyön vastuuohjaaja Kaisa Hämäläinen ja leirinohjaajina työsken-

telivät tyttötyön ohjaaja Kaisa Tsupari, Noora Hakuli, Aada Ahtola, Enni Paananen ja yhteisöpeda-
gogian harjoittelija Lina Nikula. Leirille osallistui 20 tyttöä, joista puolet oli osallistunut Helsingin 

NNKY:n leirille jo aiemmin.  

Leirin tavoitteena oli tukea vertaissuhteita ja osallisuutta sekä saada tytöille hyvä leirikokemus ja 
onnistumisen kokemuksia. Ohjelmassa oli tutustumisleikkejä, pihaleikkejä ja -pelejä, retki Pilvijär-

velle uimaan, ruuanlaittoa trangialla, ulkopelinä Afrikantähti, sauna ja spa, taiteilua maalaten sekä 
iltaohjelmassa disko ja pakohuonepeli. Toive-ohjelmana toteutettiin leiriolympialaiset ja taikataikinan 
tekeminen. Tunnelma leirillä oli iloinen ja riemukas. Leirin alussa kävimme yhdessä läpi sitä, miten 

voimme toimia niin, että jokaisella olisi mukava olla leirillä.  
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Palautteiden perusteella leiriläiset kokivat saaneensa kavereita ja 
olivat saaneet olla leirillä oma itsensä. Kaikki lapset kokivat myös 

olonsa turvalliseksi leirillä. Ohjaajat olivat kuunnelleet hyvin heidän 
mielipiteitään. Puolet tytöistä koki oppineensa uutta leirillä. 
 

 
  

Iloa luonnosta -telttaleiri 21.-24.6.2021 Bengtsårin leirisaarella  

Ohjaajina toimivat Elisa Helenius (leirinjohtaja), Aada Ahtola, Aada Lattu, Emma Hollingsbee, Helmi 

Eränen ja Noora Hakuli. 

Leiripaikkana oli Lahdenpohjan leirialue Bengtsårin leirisaarella eli Benkussa. Samassa paikassa on 
järjestetty Iloa luonnosta ja eläimistä -telttaleirejä myös kahtena aiempana vuonna. Osa ohjaajista 
tunsi paikan ennestään, mistä oli paljon apua jo leirin suunnitteluvaiheessa. Benkku on kuitenkin 

paikkana erityinen, ja siellä on monta huomioitavaa asiaa, kuten tulien teko ja veden lämmitys. 

Leirisaaren henkilökunnalta sai myös hyvin apua tarvittaessa.   

Leiriläisillä oli alussa jonkin verran koti-ikävää, mutta se meni onneksi nopeasti ohi. Ohjaajien em-
paattinen toiminta auttoi asiassa. Leiri tarjoaakin lapsille ja vanhemmille mahdollisuuden opetella 

erossaoloa toisistaan. Ryhmäytyminen leirillä on tärkeää ja se sujui ohjaajien mukaan hyvin.  

Leirillä säät olivat helteiset, joten riittävästä juomisesta huolehdittiin ja nestehukka pystyttiin välttä-
mään. Ainoastaan yhdellä ohjaajalla oli auringonpistos, mutta se saatiin hoidettua levolla. Benkussa 

huomioitava asia ovat punkit, joita on paljon. Joitain punkkeja löytyi sekä osallistujista että ohjaa-

jista, mutta ne saatiin poistettua. Saarella on myös kyitä, mutta niiden kanssa ei ollut kohtaamisia.   

Leirin ohjelmassa painotettiin saaren luontoa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Ohjelmassa oli ui-
mista ja saunomista, melomista, meriluontoon ja eläinten oikeuksiin tutustumista sekä korujen te-

koa. Tärkeitä ja pidettyjä olivat iltaohjelmat eli leikit, esitykset, letunpaisto ja leiridisko.  

Leiristä kerättiin kirjallista palautetta osallistujilta leirin lopuksi ja sähköisellä lomakkeella vanhem-
milta leirin jälkeen. Kaikki osallistujat antoivat palautetta. Heidän mukaansa leirillä kivointa olivat 

ohjaajat, ohjelma ja leikit. Toisaalta osa toivoi vähemmän leikkejä. Ohjelmaa toivottiin lisää. Kiin-

nostavin asia oli eläinten oikeudet.   
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6. Perhetoiminta 
 

Yhdistyksen toteuttama perhetoiminta on muodostunut vuonna 2021 Kamalat äidit -toiminnasta 
murrosikäisten lasten äideille ja Voimasiskot -toiminnasta maahanmuuttajataustaisille naisille sekä 
perheleiristä Arjen helmiä. 

 
Helsingin NNKY:n perhetoimintaa kehitetään vertaisuuden ja siihen liittyvän tutkimustiedon perus-
talta sekä turvallisen tilan mallin mukaisesti mahdollistaen osallistujille luottamuksellista vertaistukea 

fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja henkisesti turvallisissa olosuhteissa. 
  
 

Kamalat äidit -vertaistukitoimintaa murrosikäisten äi-
deille  
 

NNKY:n Kamalat äidit® -toiminta on murrosikäisten lasten äideille tarkoitettua 
vertaistoimintaa. Työn ytimessä ovat vertaisryhmät, joissa käsitellään vanhem-
muuteen ja naisen elämään liittyviä teemoja, jaetaan murrosikään liittyvää tietoa 

sekä kannustetaan äitejä jakamaan ajatuksiaan muiden naisten kanssa.  

 
Helsingin ominaispiirteenä on perheiden moninaisuus ja hyvinvoinnin voimakas jakautuminen. Ryh-

miin osallistuu yksinhuoltajia ja uusioperheiden äitejä. Osa ohjautuu ryhmään Helsingin kaupungin 
perhetoiminnasta ja lastensuojelusta, kun yhteiskunnan tarjoaman tuen lisäksi tarvitaan erityisesti 
perheen äidille vertaistukea.  

 
Kamalat Äidit -toiminnan ydin on vertaistukiryhmät, joissa äideillä on mahdollisuus kuulla toisia äitejä 
ja kertoa omista kokemuksistaan. Ryhmään mahtuu noin 6–10 äitiä ja ryhmä kokoontuu noin kym-

menen kertaa lukukauden aikana. Ryhmä voi itse päättää, mitä teemoja ryhmässä käsitellään, ja 
ohjaajat ovat voineet valmistella teemasta alkupuheenvuoron, joka toimii keskustelun herättäjänä. 
Ryhmät ovat suljettuja, luottamuksellisia ja maksuttomia osallistujille.  

 
 
Vertaistukiryhmät 

 
Helsingin NNKY järjesti vuoden aikana kolme vertaistukiryhmää, yhden Itä-Helsingissä ja kaksi Etu-
Töölössä 

• Töölön Tyttöjen Tuvalla toimi vertaisryhmät keväällä ja syksyllä, vastuuohjaajana Kirsi 
Könönen. 

• Rastilassa toimi vertaisryhmä keväällä, vastuuohjaajana Anne Lappeteläinen. 

Ryhmiin osallistui keskimäärin 6–8 äitiä, ja ryhmät kokoontuivat joka toinen viikko lukukausien ai-

kana. Kokoontumisrajoitusten aikaan ryhmät toimivat Teams/Zoom -videoyhteydellä. 

Helsingin NNKY:n koordinoimien ryhmien lisäksi Helsingissä on toiminut omaehtoisesti toimivia ryh-
miä, joista on tiedotettu Helsingin NNKY:n kotisivuilla ja Kamalat Äidit Helsinki FB-ryhmässä:  
 

• Haagan ryhmä syksyllä 

• Konala-Pitäjänmäen ryhmä syksyllä  
 
Näiden kävijämääriä ei ole laskettu Helsingin NNKY:n toimintalukuihin. Pyrimme kehittämään toi-
mintaamme siten, että jatkossa pystyisimme ottamaan koppia enemmän kaikista Helsingissä toimi-

vista ryhmistä.  
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Vuoden 2021 lopussa Kamalat Äidit Helsinki -Facebook ryhmässä oli 175 jäsentä. Ryhmän mode-
raattorina on toiminut toiminnanjohtaja Leena Vilkka. Ryhmän jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti 
vuosi vuodelta, vaikka someen on tullut vuosien varrella runsaasti muitakin teinien äideille suunnat-

tuja ryhmiä. Helsingin NNKY hallinnoi lisäksi Töölön ja Rastilan FB-ryhmiä, joissa on mukana kulloin-
kin näihin ryhmiin osallistuvat äidit. Kuulumisten vaihtaminen näissä FB-ryhmissä on ollut äideille 
merkityksellistä etenkin näin koronatilanteessa.  

 
Kamalat äidit -vertaistukitoimintaa toteutettiin Helsingin NNKY:ssä Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustuksella. Toimintaa koordinoi toiminnanjohtaja Leena Vilkka yhdessä va-

paaehtoisten ohjaajien kanssa.  
 

Arjen helmiä: Äiti-tytär-leiri 14.–18.6. Östersundomin leirikeskuksessa  

Leirille osallistui 8 äitiä ja yhdeksän 8–12-vuotiasta 

tyttöä. Leirillä ohjaajina toimivat vastuuohjaaja Ma-
rika Nurminen, ohjaajat Noora Hakuli ja Alli Haanpuu, 
leiriavustaja Venla Salo sekä vapaaehtoinen Natasha 

Vaalgamaa. Lisäksi koordinaattori Katri van Wensen 
oli käynnistämässä leiriä maanantaista tiistaihin. 
Noora, Alli ja Venla vastasivat tyttöjen omasta ohjel-

masta, kun taas Marika ja Natasha suunnittelivat ja 

vetivät äitien ohjelman.   

Koronatilanteen takia leirin toteutuminen varmistui 
lopullisesti vasta toukokuun lopussa. Yhdistyksen 
perhetyön harjoittelija Noora Al-Qatawneh suunnit-

teli leirin, ja toteutuksesta vastasi yhdistyksen oma 
koordinaattori Katri van Wensen. Leiriä mainostettiin muun muassa lastensuojelun ja perhesosiaali-
työn työntekijöiden kautta. Kolme äiti-tytär-paria tuli mukaan sitä kautta.                                                                                           
kuva Natasha Vaalgamaa 

Leirin turvallisuudessa kiinnitettiin huomiota myös turvallisen tilan malliin ja psyykkiseen turvallisuu-
teen. Leirin aluksi laadittiin yhdessä leiriläisten kanssa säännöt, joiden tarkoituksena oli taata mukava 

ja turvallinen leirikokemus kaikille. Lisäksi työpajoissa keskusteltiin siitä, että osallistua ja jakaa saa 
juuri sen verran kuin itsestä tuntuu luontevalta ja hyvältä. Keskusteluissa painotettiin luottamuksel-

lisuutta.   

Leirin ohjelma rakentui äitien ja tyttöjen yhteisestä ohjelmasta sekä molemmille ryhmille suunna-
tuista omista ohjelmista. Yhteistä ohjelmaa olivat retket hevostallille, uimarannalle ja metsään sekä 

iltanuotiot ja saunominen. Tyttöjen omaa ohjelmaa olivat leipominen, eläinteemainen ohjelma sekä 
taideteokset, joiden teemana olivat omat vahvuudet. Äitien omaa ohjelmaa olivat keskustelutyöpajat 
omista rooleista ja vahvuuksista, itsemyötätunnosta ja jaksamisesta. Torstaina äitien oman ohjelman 

tulivat pitämään kaksi vierailijaa Monikulttuuriset Perheet ry:stä.  Heidän aiheensa oli vanhemmuu-

den voimavarat.   

Leiristä kerätiin palautetta sähköisellä lomakkeella, joka lähetettiin kaikille osallistujille. Siihen vastasi 
seitsemän äitiä ja neljä lasta, mikä on oikein hyvä otos. Palautteen mukaan arvosanojen keskiarvot 

ruoalle, ohjaajille ja ohjelmalle olivat seuraavat (asteikolla 1–5):   

• Ruoka 2,45   
• Ohjaajat 4,45  

• Ohjelma 3,64  

• Tunnelma 4,60  
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Äitien mukaan oli hienoa, että kyseessä oli juuri äiti-tytär-leiri: äideille ja tytöille kerrankin jotain ihan 

kahdestaan ilman, että huomioita tarvitsee jakaa muiden perheenjäsenten kanssa.   

Leirin tärkeimpiä tavoitteita olivat äitien tukeminen vanhemmuudessa ja äitien välinen vertaistuki. 
Leirin osallistujamäärä oli sopiva, mikä edesauttoi yhteisöllisyyttä. Sekä äidit että tytöt tutustuivat 

toisiinsa ja äidit saivat keskusteluissa vertaistukea toisiltaan. Jopa uusia ystävyyksiä syntyi.  

Toisena tavoitteena oli äitien ja lasten välisen suhteen vahvistaminen. Leiri oli äideille ja tytöille 
yhteinen kokemus, josta jää heille yhteisiä muistoja. Tämän voi ajatella tukevan äitien ja tytärten 

välistä suhdetta.   

Kolmas tavoite leirille oli tarjota mukavaa ja maksutonta loma-ajan tekemistä äideille ja lapsille sekä 

tukea äitien rentoutumista ja virkistystä. Tämä tavoite toteutui hyvin. Monet leirin ohjelmat ja leirin 

yleistunnelma saivat kehuja.   

Tämän vuoden Arjen helmiä -leiri oli yhdistykselle pilotti uudenlaisesta perhetoiminnasta. Vaikka 
kehittämiskohteita löytyi, voidaan leiriä pitää kokonaisuudessaan onnistuneena.   Arjen helmiä -leiri 

on tilastoitu yhdistyksen leiritoimintaan toimintakertomuksessa. 

 

Nuorten naisten Voimasiskot -ryhmät  

NNKY:n Voimasiskot™-ryhmät ovat kaikille naisille avoimia voimaantu-

misryhmiä. Vertaisryhmissä on tavoitteena tulla tietoiseksi omista juu-
rista, jakaa omia kokemuksia, vahvistaa itsetuntemusta ja tunnetaitoja, 
saada iloa ja uusia ystäviä, hiljentyä ja voimaantua. Ryhmä kokoontuu 

8–10 kertaa viikon tai kahden välein, ja jokaisella kokoontumiskerralla 
on erikseen sovittu teema. Tapaamisten alussa on tarjolla pientä iltapa-
laa. Ryhmän jäsenet saavat kukin omakseen Voimasiskot -vihkon, ja oh-

jaajan käytössä on Voimasiskot -ohjaajan materiaali.  Ohjaajat täyden-
tävät teemakertoja aiheeseen sopivilla teksteillä, lisämateriaaleilla ja 
harjoituksilla. Ryhmään osallistuminen ja siihen liittyvät materiaalit ovat olleet osallistujille maksut-

tomia. Ryhmänohjaajat saavat ennen ryhmän kokoontumista koulutuksen/perehdytyksen tehtävään.  

Helsingin NNKY:ssä toteutettiin keväällä ja syksyllä Nuorten naisten Voimasiskot -ryhmät. Kevään 

ryhmä toteutui koronatilanteesta johtuen etänä. Syksyn ryhmä pystyi kokoontumaan lähitapaamisin. 

Ryhmiin osallistui yhteensä 10 nuorta naista, osallistumiskertoja oli yhteensä 60. 

”Teimme yhdessä yhteisen naisen elämänkaaren. Tein paperille 
janan, jonka alussa oli syntyminen tyttövauvaksi ja lopussa oli 
kuolema. Tarkoituksena oli yhdessä pohtia naisen elämään liit-
tyviä vaiheita ja kirjata niitä janalle. Janalle kirjoitimme muun 
muassa kuukautiset, opinnot ja äitiys. Keskustelimme siitä, 
missä kohtaa janaa itse olemme ja olimme kaikki opinnot koh-
dassa. Yksi osallistuja on myös parhaillaan raskaana, joten hän 
on pian myös elämänvaiheessa äitiys.” 
 
”Teimme yhteisesti ajatuskartan, jonka keskellä oli otsikko nai-
nen. Ympärille kirjoitimme paljon erilaisia asioita, jotka liittyvät 
naiseuteen, naisena olemiseen ja naisen elämään.” 
 
”Keskustelimme unelmista luopumisesta. Olemmeko joutuneet 
luopumaan jostain unelmasta, miksi ja miltä se tuntui.” 
 

”Tunnelma oli jokaisella tapaamiskerralla todella hyvä ja rento. 
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Kaikki kunnioittivat toisia ja antoivat toisten puhua ja kertoa ajatuksiaan ja näkemyksiään.” 

Osallistujien mielestä ryhmässä parasta on ollut esimerkiksi hyvät keskustelut, yhdessäolo, uusiin 
ihmisiin tutustuminen, mukavat harjoitukset, rento tunnelma ja vertaisuus. Yksi osallistuja koki, että 

hänen kuuntelutaitonsa ja empatiakykynsä ovat kehittyneet ryhmän aikana. 

Toimintaa toteuttivat ja ryhmiä ohjasivat Helsingin NNKY:n harjoittelijat Noora Al-Qatavneh (Metro-
polia) ja Pihla Tverin (DIAK) toiminnanjohtajan toimiessa heidän kummankin harjoittelunsa vas-

tuuohjaajana.  

Harjoittelussa Helsingin NNKY:ssä harjoittelija toteuttaa henkilökohtaista oppimissuunnitelmaansa ja 
harjoittelunsa oppilaitoskohtaisia erityistavoitteita. Helsingin NNKY tarjoaa mahdollisuuden oppia 

tuntemaan järjestöissä tehtävää työtä sekä käyttämään kohtaavassa työssä sosiaalipedagogisia tai-
toja kuten osallisuuden, dialogisuuden ja voimaantumisen vahvistumista osallistujissa. Harjoittelija 
oppii Helsingin NNKY:n arvot ja toimintaperiaatteet kuten turvallisen tilan mallin sekä oppii tunte-

maan maailmanlaajuista NNKY/YWCA/YMCA-liikettä.  

Maahanmuuttajanaisten tukeminen Voimasiskot -toimintamallilla 

Maahanmuuttajanaisten ryhmillä on samat tavoitteet kuin muillakin Voimasiskot-ryhmillä, mutta toi-
minnassa huomioidaan maahanmuuton vaikutukset esimerkiksi identiteettiin ja omien juurten mer-

kitykseen. Ryhmässä naiset vaihtavat kokemuksia siitä, miltä tuntuu olla maahanmuuttajanainen 
Suomessa. Naiset voivat osallistua ryhmiin omalla äidinkielellään tai muulle heille vahvalla kielellä. 
Vaikka suomen kielen oppiminen on monelle maahanmuuttajalle tärkeää, on hyvä, että heillä on 

myös ympäristö, jossa he voivat jakaa asioita itselleen luontevalla kielellä. Näin keskusteluissa pääs-

tään syvemmälle. Ryhmissä naiset tukevat toisiaan ja oppivat toisiltaan.   

Vuonna 2021 toiminnassa oli kaksi ryhmää: venäjänkielisten naisten ryhmä sekä afrikkalaisten nais-
ten ryhmä, joista molemmat  ovat olleet toiminnassa jo aiemmin. Toiminnan jatkuvuus onkin vah-
vistanut osallistujien välisiä suhteita ja turvallisuuden tunnetta ryhmässä. Ryhmät kokoontuivat 

enimmäkseen etänä rajoitustoimien takia ja tapaamisten lisäksi varsinkin venäjänkielinen ryhmä kävi 
keskustelua chat-ryhmässä. Keskustelut mahdollistivat jäsenten välisen vertaistuen etenkin rajoitus-

toimien aikana.   

Vuoden aikana ryhmissä käsiteltiin paljon koronaviruspandemiaa ja sen aiheuttamia haasteita, mutta 
toisaalta ryhmien tavoitteena oli myös positiivinen ajattelu ja itsestä huolehtiminen poikkeusaikana. 

Tämän lisäksi ystävyyksien syntyminen ja vahvistaminen olivat tärkeä osa molempien ryhmien toi-
mintaa, ja keskeisenä tavoitteena oli vahvistaa naisten identiteettiä omana arvokkaana itsenään ja 

naisena.   

Keväällä afrikkalaisten naisten ryhmässä keskusteltiin paljon maahanmuuttajanaisten poliittisesta 
aktiivisuudesta ja osallisuudesta, mille inspiraationa toimivat lähestyvät kuntavaalit. Ryhmässä tu-

tustuttiin yhdessä äänestämiseen ja olemassa oleviin puolueisiin. Lisäksi keväällä ryhmässä käsitel-
tiin monia osallistujien valitsemia aiheita, kuten rasismia ja miten se näkyy työelämässä, kotoutu-
mista, kiusaamista, perheväkivaltaa ja mielenterveyttä. Ryhmäläiset olivat aktiivisia ja vaikeistakin 
aiheista voitiin keskustella turvallisesti ja luottamuksellisesti. Myös syksyllä käsiteltiin osallistujien 

valitsemia aiheita, tällä kertaa muun muassa koronarokotusta, terveyttä ja hyvinvointia, talouden-
hallintaa ja sijoittamista, sekä kulttuuria ja vanhemmuutta. Ryhmässä muodostuneet ihmissuhteet 
koettiin todella merkityksellisiksi ja ryhmä on tarjonnut osallistujille sosiaalista tukea. Vuonna 2021 

ryhmää ohjasivat Electa Kamara (koko vuosi) ja Brigita Alberto (kevät). Ryhmässä oli keskimäärin 

10 osallistujaa ja käyntikertoja yhteensä 134. 
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Venäjänkielinen ryhmä jatkoi vuonna 2021 positiivinen ajattelu epidemiasta huolimatta -teemalla. 
Keväällä ryhmässä käsiteltiin stressin hallintaa ja hyvän mielen taitoja, ja naiset keskustelivat mielen 
joustavuudesta ja miten se helpottaa arjen haasteissa ja muutoksissa. Syksyllä puolestaan keskiössä 

olivat keskustelut hyvinvoinnista: mm. liikunnasta, ravinnosta, unesta, palautumisesta, stressin hal-
linnasta ja stressin purkamisesta. Lisäksi yhtenä tärkeänä aiheena oli tunteiden hallitseminen. Oh-
jaaja Anna Kuivasen mukaan ryhmä onnistui toimimaan yhdessä positiivisesti. Ryhmässä oli keski-

määrin 6 osallistujaa ja käyntikertoja yhteensä 45.  

 

7. Nuorten naisten johtajuuskoulun  
    kehittämishanke 

 

Vuonna 2020 käynnistettiin Nuorten naisten johtajuuskoulu -kehittämishanke AVI:n 
rahoituksella (2020–2021). Hanke edistää tyttöjen ja naisten tasa-arvoa ja oikeuksia ja on tarkoitettu 
16–29-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille. Toiminta vahvistaa ja tukee nuoren omien vahvuuksien 

löytämistä, itseluottamusta, työmahdollisuuksia sekä työelämä- ja johtajuustaitoja.  
 
 

 

Johtajuuskoulun kehittämishankkeessa kokeiltiin erilaisia toimintamuotoja ja toimintatapoja  
 

 
Hankkeen kevätkaudella järjestettiin kaksi kurssia etäopetuksessa sekä yksi avoin yrittäjyys-
workshop. Avointa toimintaa ei koronarajoitusten vuoksi suunniteltu kevääksi. Yhteistyökumppaneita 

kevätkaudella oli Vuosaaren lukio, Stadin ammattiopisto, Helsingin Yrittäjänaiset, Suomen Yrittäjät 
sekä joukko vapaaehtoisia työntekijöitä. 

Kevään kurssitoiminta toteutettiin Vuosaaren lukiossa ja Stadin ammattiopistossa. Lukion kurssin 
sisällössä otettiin huomioon opiskelijoiden ikä sekä vielä vähäinen työkokemus. Painotus oli hank-

keen tavoitteiden mukaisesti työelämätaitojen lisäksi omien voimavarojen, motivaation ja itsensä 
johtamisen kehittämisessä. Stadin ammattiopiston opiskelijat olivat jo enemmän työelämään suun-
tautuneita, osa jo valmistumassa samana keväänä. Ammattiopiston kurssin opiskelijoilla oli myös 

enemmän kiinnostusta yrittäjyyteen. Lisäksi keväällä järjestettiin yrittäjyysteemainen workshop 
27.5. Hotelli Helkan kabinetissa.  

Kevään toimintaa toteuttivat harjoittelija Marika Nurminen ja Nada Ali. Nurminen teki opinnäyte-
työnsä (yhteisöpedagogin opinnot, AMK) Vuosaaren kurssista. Opinnäyte Nuorten naisten johtajuus 
-kurssi, Nuorten naisten käsityksiä omista vahvuuksistaan, pystyvyydestään sekä mahdollisuuksis-
taan vaikuttaa omaan koulutus- ja työuraan käsitteli kattavasti osallistujien kokemuksia sekä sisälsi 
myös laajan teoriaosuuden. Nurmisen johtopäätöksenä oli, että lukiolaiset hyötyvät omien vahvuuk-
siensa ja mahdollisuuksiensa kartoittamisesta sekä työelämätaitojen oppimisesta turvallisessa ja 

kannustavassa ilmapiirissä.  

Toiminta Osallistujat Osallistumiskerrat yhteensä 

Oppilaitoskurssit 28 256 

Yrittäjyys Workshop ja  
CV-työpajat 

9 10 

Kesätoiminta (johtajuuskoulu-

tukset) 

24 72 

Viikonloppukoulutus 19 57 

Tulevaisuuden yrittäjämimmit-
tapahtuma 

26 26 

NNJK-verkkokurssi 30 30 

Yhteensä 136 451 
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Vuosaaren lukiossa toteutettiin kurssi myös syksyllä 2021, samoin Stadin ammattioppilaitoksessa. 
Kurssikerrat sisälsivät opetusta, tehtäviä, yhteistä keskustelua sekä pohdintaa itsenäisesti ja parin 
kanssa. Kurssin teemat noudattivat pääsääntöisesti aiempien kurssien teemoja ja sisältöjä: omat 

vahvuudet, itsensä johtaminen, tavoitteiden asettaminen, motivaatio, tunne- ja vuorovaikutustaidot, 
CV-työpaja ja työnhaku, työelämätaidot, johtajuus, yrittäjyys, verkostot ja kansainvälisyys. Osallis-
tujien toiveiden mukaisesti kurssilla käsiteltiin myös taloustaitoja. Kurssin läpileikkaavana teemana 

oli naiseus sekä nainen työelämässä ja johtajuudessa. Molemmilla kursseilla kävi myös vierailijoita. 

Kevään oppilaitoskursseilla aktiivisia osallistujia 18, osallistumiskertoja yhteensä 163. 
Syksyn oppilaitoskursseilla aktiivisia osallistujia 9, osallistumiskertoja yhteensä 93. 
Yhteensä aktiivisia osallistujia 27, osallistumiskertoja 256 (16–29 -vuotiaita nuoria naisia). 
 

 
Nuorten naisten johtajuuskoulun kesätoiminta: Johtajuuskoulutukset 
 

Kesätoimintaa palkattiin toteuttamaan opiskelijat Wilma Tallgren ja Susanna Vilkka. He järjestivät 
kolme Nuorten naisten johtajuuskoulutusta, kukin kestoltaan 2–4 päivää. Ideana oli kokeilla eri pi-
tuisia koulutuksia ja yhteen koulutukseen sisältyi myös yöpyminen Hotelli Helkassa. Teemoja olivat 

johtajuustaidot, työelämätaidot, itsensä kehittäminen ja rohkeus. Ohjelmaan sisältyi verkostoitumi-
nen, oman talouden johtaminen, yrittäjyys, työnhakutaidot sekä palautteen antaminen ja vastaan-
ottaminen. Taitoja opeteltiin käytännön harjoituksien, keskustelujen sekä erilaisten aktiviteettien 
kautta.  

Nimestään huolimatta johtajuuskoulumme ei ole tarkoitus olla lainkaan koulumaista. Toiminne nuor-

ten vapaa-ajalla. Koulutuksissa pilotoitiin erilaisia toimintaympäristöjä tavanomaisen luokkatilan li-
säksi. Yli puolet osallistujista kertoivat, etteivät he olleet aikaisemmin päässeet kokeilemaan pako-
huonepeliä, seikkailupuistoa tai hotellissa majoittumista. Koulutus tarjosi monelle nuorelle oppimisen 

elämyksiä, joita he eivät olleet vielä välttämättä päässeet muutoin kokemaan. Näin johtajuuskoulu-
tus edistää nuorten yhdenvertaisuutta sekä antaa kokemuksia ja mahdollisuuksia osallistujan taus-
taoloista riippumatta.  

Kesätoiminnassa toteutui myös ajatus oppimisesta nuorelta nuorelle. Ohjaajat olivat itsekin nuoria, 

19-vuotiaita, ja suunnittelivat ja toteuttivat itsensä näköistä ohjelmaa. Palautteen perusteella onnis-
tuimme tarjoamaan nuorille johtajuus- ja työelämätaitoja hauskasti, mikä edistää oppimista.  

Hauska ohjelma, ei liian semmone koulumainen et istuttas 3h päiväs kuuntelemas ku te puhutte vaan oli kivoja 
praktisia tehtäviä. 
 
Kiitos ihanasta koulutuksesta, kaikkien huomioimisesta ja kivasta kokemuksesta. Inspiroitte ainakin mua tosi 
paljon! 
Oli ihan sika kivaa ja hyvin käyty asiat läpi ja opetettu!  
 
Muutenkin tällaisia toivoisin, että jatkossa pidettäisiin enemmän. Minulle tämä oli yksi elämän ihanimmista 
kokemuksista. 
 

Johtajuuskoulutuksissa päätavoitteina olivat rohkaisu ja inspiroiminen urahaaveisiin sekä positiivisen 
kuvan luominen työelämästä ja johtajuudesta. Päämääränä oli tehdä osallistavia ja käytännönlähei-

siä harjoituksia, jotta nuoret naiset saisivat konkreettisemman kuvan johtajuudesta sekä työelä-
mästä. 

Nuoret ohjaajat kehittivät hankkeessa myös johtajuuspelin, jossa pääsee kehittämään ja kokeile-
maan käytännössä omia johtajuustaitoja. Johtajuuspeliä pilotoitiin johtajuuskoulutuksissa. Pelissä 

osallistujat pääsivät muun muassa harjoittelemaan delegointia, muiden johtamista, aikataulutta-
mista, asiakaspalvelua, myyntiä, logosuunnittelua, palautteenantoa, ammattimaisuutta, tehtävien 
priorisointia, paineensietokykyä, talouden hallintaa, kriisiviestintää ja ryhmässä työskentelyä. Osal-

listujat kilpailivat kahdessa joukkueessa toisiaan vastaan. Pelissä joukkueet edustivat vaatealan yri-
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tyksiä, joissa jokaisella oli oma rooli: toimitusjohtaja, puheenjohtaja, markkinointipäällikkö, henki-
löstöpäällikkö. Pelin tavoitteena oli kerätä mahdollisimman paljon maine- ja johtajuuspisteitä. 

     

Johtajuuspelin pelaamista 

 

Osallistujat kertoivat saaneensa inspiraatiota omaan tulevaisuuteensa, etenkin uraa ajatellen. Palau-

tekyselystä tuli ilmi, että moni koki käytännön tehtävien rohkaisseen heittäytymään ja kokeilemaan 
uusia asioita. Pienien ryhmäkokojen ansiosta ohjaajat pystyivät huomioimaan ja tukemaan yksilöitä. 
Tämä kasvatti luottamusta ohjaajien ja osallistujien välillä, mikä mahdollisti sen, että osallistujat 

uskalsivat avata omia henkilökohtaisia haaveitaan. Ohjaajat pystyivät myös antamaan jokaisen yk-
silön omaan urapolkuun räätälöityjä vinkkejä.  
 

 

 
Keskiarvo osallistujien kokemasta inspiroitumisesta arviointiasteikolla 1–5 on 4,8 

 
Koulutuksissa kaikki osallistujat kokivat oppineensa jotain uutta. Moni sai myös vahvistusta omiin 
alulla oleviin ideoihin ja suunnitelmiin. Palautekyselyistä nousivat eniten esiin itsevarmuuden kasva-

minen sekä sosiaalisten taitojen kehittyminen. Osallistujat kertoivat päässeensä koulutuksen aikana 
tutustumaan paremmin itseensä, minkä he kokivat hyödylliseksi tulevaisuutensa kannalta. Koulutuk-
sen harjoitukset kasvattivat monen itseluottamusta ja vähensivät jännitystä työelämään siirtymi-

sestä.  
 
Palautetta osallistujilta 
 
Se selän takana hyvän puhumisesta tuli todella hyvä fiilis ja voimaannuttava.  
Kaikki oli super mielenkiintoista! Erityisesti verkostoituminen ja johtajuuspeli + tietty pakohuone. 
Kaikki aiheet olivat todella kiinnostavia ja hyödyllisiä 
Ohjelma oli tosi hyvin mietitty ja aktiviteetit sopivat erinomaisesti muuhun sisältöön. Missään vaiheessa ei 
tullut tylsää hetkeä! 
 
Kokonaisuudessaan ihan huippu koulutus ja opin paljon itsestäni ja ryhmässä toimimisesta. Koulutuksessa oli 
paljon hyviä mahdollisuuksia tutkia omia lähtökohtia ja kasvattaa tietämystä tms. Kiitos paljon. 
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Monipuolista, inspiroivaa ja rohkaisevaa tekemistä koko ajan! Ihan huippua! Jatkakaa samaan malliin. 
Todella hyvin johdettu ja ohjattu! Ohjaajat todella mukavia ja läheisiä. 
Ei liian tiukka meininki, tai niinku oli hyvä yhteishenki koko koulutuksen ajan! 
Opin itsestäni enemmän ryhmätyötilanteista, hieman lisää verkostoinnista ja hieman vahvistusta aikaisempiin 
ajatuksiin työmaailmasta. 
Työelämä kokonaisuutena avartui paljon. 
 
Opin paljon johtajuudesta ja opin olemaan itsevarmempi ja puheliaampi. 
Sain tukea siihen ajatukseen, että haluaa tähdätä uralla korkealle. 
Opin luottamaan itteeni enemmän ja sain myös positiivisemman kuvan tulevaisuudestani. 
 
 

Osallistumiskertoja johtajuuskoulutuksissa yhteensä 72 kertaa, osallistujia 24, osallistujat 16–18-

vuotiaita tyttöjä.  
 
 

 
Nuorten naisten johtajuuskoulun verkkokurssi 
 

Osaksi Nuorten naisten johtajuuskoulu-kehittämishanketta 
luodun verkkokurssin tarkoituksena on herätellä nuorten 
omia ajatuksia sekä tarjota heille erilaisia roolimalleja ja nä-

kökulmia johtajuuteen ja työelämään liittyen. Tavoitteena oli 
luoda multimodaalinen ja oppimisen iloa tukeva oppimisym-
päristö, joka saa nuoret innostumaan omista tulevaisuuden 

mahdollisuuksistaan. Verkkokurssin kohderyhmä on 16–29-
vuotiaat tytöiksi ja naisiksi itsensä identifioituvat. Verkko-
kurssi on kuitenkin maksuton ja avoin kaikille.  
 

Kurssille luotiin monipuolista oppimateriaalia, kuten tekstiä, kuvioita, kuvia, videoita, tehtäviä ja tie-
tovisoja. Kurssi jaettiin kuuteen oppituntiin: 

• Mitä on johtajuus?  

• Minä johtajana 
• Oma reitti johtajuuteen 

• Erilaiset johtajuustyylit  
• Mikä tekee johtajasta hyvän? 

• Palautteen merkitys johtajan työssä 

Verkkokurssi löytyy osoitteesta https://www.verkkovalmentajat.fi/kurssit/nuorten-naisten-johta-
juuskoulutus 

 
Kurssin lopussa on kymmenen kysymyksen loppukoe, jossa kerrataan kaikki kurssilla käydyt asiat. 
Koko kurssin suorittamiseen menee ihmisestä ja opiskelutyylistä riippuen noin kolme tuntia. 

 
 
Nuorten naisten johtajuuskoulu –podcast 

 
Marras- ja joulukuussa toteutettiin kaksi Nuorten naisten johtajuuskoulu podcast jaksoa. Ensimmäi-
sessä jaksossa käsitellään kysymystä “Miksi naisjohtajia on vähemmän?” Jaksossa pohditaan syitä 

ja ratkaisukeinoja ongelmaan kahden nuoren naisen näkökulmasta.  
 
 

https://www.verkkovalmentajat.fi/kurssit/nuorten-naisten-johtajuuskoulutus
https://www.verkkovalmentajat.fi/kurssit/nuorten-naisten-johtajuuskoulutus
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Toisessa jaksossa keskustellaan naisten taloudesta ja varallisuu-
desta. Podcastin tekijät pohtivat omaa rahankäyttöä sekä sukupuol-
ten eroja rahatottumuksissa. Jaksossa keskustellaan myös sijoittami-

sesta ja säästämisestä.  
 
Ensi vuoden puolella on tarkoitus jatkaa podcastia. Suunnitelmana 

on tehdä neljä podcastjaksoa, joissa olisi myös vierailijoita. Helmi-
kuulle on sovittu jakso presidentti Tarja Halosen kanssa.  
 

Podcastit nauhoitettiin Valo hotellin podcaststudiossa. Podcast on 
kuunneltavissa Spotifyssa tästä.  
 

 
Meriharjun johtajuuskoulutus -viikonloppu 
 
Syksyllä pilotoitiin viikonlopun mittaista Nuorten naisten johtajuus-

koulutusta, joka toteutettiin Meriharjun luontotalolla 8–10.10. Tee-
moina olivat muun muassa johtajuustyylit, oma reitti johtajuuteen, 
verkostoituminen, hyvän johtajan ominaisuudet, sijoittaminen, yrittä-

jyys sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen. 
 
Koulutuksissa hyödynnettiin Nuorten naisten johtajuuskoulun verkkokurssia. Verkkokurssin videot 

toimivat osana multimodaalista opetusta. Osallistujat saivat linkin verkkokurssille, jonka kautta he 
pystyivät tekemään tehtäviä ja lukemaan verkkokurssin osioita vapaassa järjestyksessä.  
 

Viikonlopun aikana käytiin Flamingon Megazonessa harjoittelemassa johtajuustaitoja lasertaistelu-
pelillä. Halusimme rikkoa käsitystä taistelupelistä vain poikien ja miesten juttuna. Pelissä jakauduttiin 
kahteen ryhmään. Ryhmistä valittiin yksi ryhmänjohtaja, joka sai määrätä ryhmän strategian. Paikka 

valittiin myös, jotta osallistujat pääsisivät testaamaan ja kokemaan eri johtajuustyylien käyttöä haus-
kasti ja mieleenpainuvasti. Autoritääristä johtajuutta pääsee harvoin testaamaan, mutta se on vält-
tämätöntä osata esimerkiksi onnettomuus- tai kriisitilanteissa. Ryhmissä keskusteltiin, miten autori-

täärinen johtajuustyyli sopii eri tilanteisiin. Osallistujat pohtivat myös tilanteita, joissa autoritääristä 
johtajuutta ei voi käyttää.  
 

Koulutukseen saatiin vieraaksi NONNA Groupin johtaja Saija Toropainen. Hän kertoi omasta uratari-
nastaan ja rohkaisi jokaista toteuttamaan omia unelmiaan. Osallistujat kokivat tarinan inspiroivaksi 
ja opettavaiseksi.   

 
Erona aiemmin pidettyihin johtajuuskoulutuksiin olivat nyt uutena elementtinä projektit. Projektien 

https://open.spotify.com/show/51lPnDroqYlU1PD1k9D1br?si=8dd209a87c9f4946
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tavoitteena oli kehittää ryhmätyötaitoja, johtajuustaitoja, luovuutta, paineensietokykyä ja ongelman-
ratkaisutaitoja. Projektien tarkoituksena oli myös hauskan ilmapiirin luominen sekä mahdollisuus 
päästä kokeilemaan erilaisia taitoja turvallisessa ympäristössä.  

 
Palautetta viikonlopusta 
 
Oon nii onnellinen et tulin tänne, opin paljon. 
Projektit olivat hauskoja ja ohjelmassa oli hyvä tasapainotus tekemisen ja oppimisen välillä. 
Koulutus oli erittäin hyvin järjestetty ja yllätti positiivisesti miten toiminnallista ohjelma oli. Ohjelma oli ihanan 
monipuolista ja opetushetketään eivät käyneet pitkästyttäviksi. 
Ihan todella mahtava tilaisuus ja hyvin järjestetty! Minulla oli todella hauskaa ja opin paljon uutta. Sain aivan 
uudenlaista itsevarmuutta ja innostusta yrittäjyyteen. Ilmapiiri oli avoin ja rohkaiseva. Tekemistä oli sopivan 
paljon ja ne oli monipuolisia. Megazone oli super hauska lisä!! 
Ihan erinomanen ohjelma, tykkäsin itse jokasesta tehtävästä. Aika toi hyvää haas-
tetta, ja oli tosi siistiä nähdä kuinka eri tavalla eri tiimit löysi ratkasut ongelmiin. 
Super hyvää ruokaa ja ihania ohjaajia ja ihana kokki! 
Aivan ihanaa porukkaa ja turvallinen sekä innokas fiilis.  

 
Joulukuussa järjestettiin Tulevaisuuden yrittäjämimmit -tapahtuma Hotelli 

Helkassa 2.12., johon osallistui 26 nuorta naista. Vierailevina puhujina ja 
työpajojen pitäjinä olivat Anna Abrahamsson, Eira Hovi ja Susanna Vilk-
man, jotka kaikki edustivat yrittäjyyttä ja kertoivat myös oman uratari-

nansa.  
 
Ihanan inspiroiva ja mahtava tapahtuma! Iso kiitos!  
Oli ihanaa saada upeita naisyrittäjiä kertomaan osaamisestaan. Kiitos paljon! Sai 
paljon uutta inspiraatiota eri näkökulmista!! 
Oli todella rohkaiseva ja ihana tilaisuus näin nuorena aiheesta kiinnostuneena. 
 
 

Nuorten naisten johtajuuskoulun kehittämishankkeessa 
luotiin myös NNJK-mentorointimalli, jota testattiin syk-

syllä kahden mentori/NNJK-oppija-parin avulla.  
 
Nuorten naisten johtajuuskoulun kehittämishankkeen 

kokonaisuutta koordinoi yhdistyksen toiminnanjohtaja 
Leena Vilkka ja sitä rahoitti AVI. 
 

 
8. Tiedotus ja yhteistyö 

 
Jäsentiedote lähetettiin jäsenille kaksi kertaa, ennen ke-
vätkokousta ja ennen syyskokousta. Yhdistyksen inter-

net-sivuille päivitettiin toimintatietoja. Facebookissa on 
Helsingin NNKY:n oma sivu, jossa tiedotettiin ajankohtai-
sista tapahtumista ja toiminnasta.  
 
Toiminnasta tiedotettiin lisäksi 
- Helsingin kaupungin harrastushaussa ja Helsinki-

Teamin kesäesitteessä  

- Facebookissa  
- Instagramissa 
- alueellisissa ja paikallisissa lehdissä  

- kouluvierailuin ja nuorisotalojen ilmoitustauluilla. 
 
Helsingin NNKY:n edustaja Suomen NNKY-liiton hallituksessa oli Hanna Ylikangas.  
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Helsingin NNKY:n yhteistyötahoja ovat Suomen NNKY-liitto ja 
NNKY:n paikallisyhdistykset, NMKY, Helsingin kaupunki (nuoriso-

palvelu, perhetyö ja lastensuojelu, nuorisotalot ja koulut), Vuosaa-
ren alueen verkostot, HET (Helsingin ekumeeninen toimikunta) ja 
Nicehearts ry. Helsingin NNKY on Helsinki-Team ry:n sekä Vuo-

saari-seuran jäsenjärjestö. Yhteistyötahona vuonna 2021 oli myös 
GLM-Suomi, jonka kehitysyhteistyöhankkeessa (2021–2024) 
olemme mukana, erityisesti yhteydenpidossa Sambian NNKY:n 

kanssa.  
 
Tärkeä osa Helsinki-Teamin nuorisojärjestöjen välistä yhteistyötä 

on kahden vuoden välein toteutunut yhteinen opintomatka. Tänä 
vuonna se kohdistui Lissaboniin 6-12.11. Yhdistystämme edustivat 
opintomatkalla Wilma Tallgren ja Susanna Vilkka.  
 

Vajaan viikon aikana oli vierailuja erilaisissa paikallisissa nuori-
soyhdistyksissä Lissabonissa ja Lissabonin lähiympäristössä kuten 
esimerkiksi Lisbon Youth Centre:ssa ja Sintra City Council:issa.  

Mieleenpainuva vierailukohde oli Almada kaupungissa sijaitseva 
Youth Association Lifeshaker. Youth Association Lifeshaker on yhdistys, joka tarjoaa toimintaa eri 
ikäisille lapsille ja nuorille. Vierailijat pääsivät tutustumaan yhdistyksen arvoihin erilaisten pelien ja 

leikkien kautta. Peleissä havainnollistettiin yhdistyksen arvoja kuten luottamuksellisuutta, monikult-
tuurillisuutta sekä yhdenvertaisuutta käytännöntasolla.  
 
Opintomatka tarjosi mahdollisuuden päästä näkemään portugalilaista arkea, etenkin lasten, nuor-

ten ja nuorisoyhdistyksien näkökulmista. Kun vertailee nuorisotoimintaa Suomessa ja Portugalissa, 
on toiminta ja aktiviteetit hyvin samanlaisia, kertoivat opintomatkalaiset.  
 

Vuonna 2021 alkoi Yhteisöt edistävät kestävää luonnonvarojen hallintaa ja tasa-arvoa Monzessa ja 
Mazabukassa -hanke Etelä-Sambiassa. Hanketta toteuttavat Green Living Movement (GLM) Suomi, 
GLM Sambia, Sambian NNKY sekä suomalainen yrityskumppani Afstor Oy, joka valmistaa aurin-

koenergialla toimivia liesiä. Helsingin NNKY on mukana hankeyhteistyössä. Yhteisöt edistävät -hank-
keen tarkoituksena on tukea Sambian maaseutuyhteisöjä kehittämään elinkeinojaan kestävimmiksi 
ja auttaa heitä sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Yhteisöjä koulutetaan maanviljelyssä, puunistu-

tuksessa ja kestävässä luonnonvarojen hallinnassa. Puuntaimet ja maanviljely tarvitsevat vettä, siksi 
kyliin rakennetaan kaivoja. Afstorin liesien avulla viljelijät voivat käyttää ruoanlaittoon aurinkoener-
giaa, joka vähentää puunpolttoa ja siten metsäkatoa. Tämä myös vapauttaa naisten ja lasten aikaa 

polttopuiden keruusta muihin askareisiin ja koulunkäyntiin. Kaikessa toiminnassa korostetaan nais-
ten toimijuutta. Hankkeessa koulutetaan sukupuolten tasa-arvosta ja kampanjoidaan sukupuolittu-
nutta väkivaltaa vastaan.  

 
 
Yhdistyksen toimintaa ovat avustuksilla tukeneet Helsingin kaupunki, STEA, AVI, NNKY-liitto ja Tun-
kelon säätiö. Helsingin NNKY kiittää lämpimästi kaikkia yhdistyksen toimintaa ja taloutta tukeneita 
tahoja! 
 
 

 


