Stadin Nuorisoseurat

Toimintakertomus
2017

Johdanto
Stadin Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia alueen nuorisoseurojen lähitukena, viestinviejänä
liiton ja paikallistason välillä, nuorisoseuralaisuuden äänitorvena Helsingissä sekä nuorisoseurojen
lähipalvelujen tuottajana. Stadin Nuorisoseurat innostaa, kannustaa, tukee ja mahdollistaa
seurojen toimintaa.
Vuonna 2017 Stadin Nuorisoseuroissa aloitettiin strategiaprosessi, joka jatkuu vuoteen 2018.
Prosessin aikana luodaan strategia terävöittämään Stadin nuorisoseurojen toimintaa.
Kesällä 2017 Munkkivuoren nuorisotalon ylläpito muuttui avustusperusteisesta
toiminnasta kilpailutettuun toimintaan.
Toimintavuoden aikana luova lava -päiväleirit keräsivät entistä enemmän osallistujia
ja vauvasirkustoiminta tavoitti uusia perheitä mukaan sirkustelemaan.
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1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta

Toimenpiteet:
Kerhotoiminnan käynnistäminen ja
tukeminen
Osallistutaan eri harrastusalojen
kerhojen organisointiin Helsingissä.

Tulos:
Keväällä jatkettiin kolmen luova lava kerhon toimintaa
Helsingissä. Syksyllä yritettiin käynnistää 9 uutta kerhoa, joista
käynnistyi 6 uutta Luova Lava teatterikerhoa Helsinkiin. Lisäksi
autettiin Karjalan Nuoria uusien ryhmien käynnistämisessä
ympäri Helsinkiä (3 Tempoa tenaviin -ryhmää, 7 tanssiryhmää ja
4 Folkjam -ryhmää).

Luodaan malli ja autetaan seuroja
matan kynnyksen kerhojen
perustamiseen joko luova lava
toimintana tai knoppi-kerhona.

Vuoden ajan on kehitetty Luova Lava kerhotoiminnan malleja
seurojen käyttöön.

Kannustetaan seuroja perustamaan
Tempoa Tenaviin
musiikkiliikuntaryhmiä.

Vuoden aikana autettiin seuroja mm niin, että etsittiin ohjaajan
sijainen äitiysloman ajaksi ja välitettiin tietoa valtakunnallisesta
koulutuksesta. Karjalan nuorille perustettiin useita vanhempilapsiryhmiä, jotka sitten ohjaajan koulutuksen jälkeen
muuttuivat tempoa tenaviin ryhmäksi.

Autetaan seuroja järjestämään luova
lava lapsille päiväleirejä, joista
tavoitteena on saada uusia lapsia
mukaan luova lava kerhotoimintaan.

Helsingissä leirit on keskitetty Stadin Ns:n järjestämäksi ja
yhteistyötä tehdään Siltamäen Ns:n kanssa. Uudenmaan
alueella leirejä järjestettiin Klaukkalassa, Kerkkoossa ja
Pornaisten pohjoisessa Ns:ssa.

Järjestetään koulun jälkeistä
lakisääteistä iltapäivätoimintaa lapsille
Munkkivuoren nuorisotalolla.

Iltapäiväkerhossa oli keväällä 2017 29 lasta ja syksyllä 2017
aloitti kerhossa 42 lasta.

Järjestetään vauvasirkusryhmiä.
Tuotetaan seurojen käyttöön opas
toiminnasta.

Keväällä Munkkivuoren lisäksi käynnistettiin Viikissä
vauvasirkusta. Kevään aikana järjestettiin 11 ryhmää, joihin
osallistui yhteensä 91 perhettä. Opettajana toimi Riikka
Pentinsaari. Syksyllä ryhmiä järjestettiin 5 kpl ja niissä oli
perheitä 39. Opettajana toimi Maria Krestjanoff. Syksyllä
käynnistettiin järjestelyt myös siihen, että keväällä
vauvasirkusta pidetään myös Maunulassa. Opasta ei tehty.

Vauvasirkusesitykset

Vauvasirkusesityksiä järjestettiin 6 kappaletta vuoden aikana
aina vauvasirkuskurssin päätteeksi. Esitys on avoin kaikelle
yleisölle. Yleisöä oli per esitys noin 60 henkilöä. Erityisesti 6.12
järjestetty esitys kokosi ison katsojamäärän Munkkivuoreen.
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Vastataan Munkkivuoren nuorisotalon
toiminnasta. Talon toiminnasta
laaditaan erillinen
toimintasuunnitelma.

Nuorisotalon toiminta kilpailutettiin 2016 vuoden lopulla ja
kesällä 2017 toimintaa jatkettiin kilpailutetun sopimuksen
nojalla. Joulukuussa 2017 hallinto-oikeus totesi toiminnan
olevan edelleen yleishyödyllistä toimintaa.

Kuvaa! –kurssi
Järjestetään kolme lyhytkurssia
nuorille valo/videokuvauksesta.

Varsinaista kuvaa kurssia ei järjestetty. Naumin leirillä tehtiin
leirivideoita ja kuva-työpaja järjestettiin yhdessä Annantalon
kanssa Ruuti expo tapahtumaan Helsingin kaupungin talolle.

Ohjaajakoulutus
Knoppi-perusohjaajakoulutus
yhteistyössä Etelä-Hämeen kanssa.

Syksyn kurssi käynnisty 24-26.11. Munkkivuoressa, johon
osallistui 15 nuorta. Kouluttajina toimivat Pirita Laiho ja Joonas
Pokkinen.

Knoppi PRo

4.2. järjestettiin Klaukkalassa Knoppi Pro koulutus aikuisille,
johon osallistui 3 eri seurasta yhteensä 8 henkilöä. Kouluttajina
toimivat Pirita Laiho ja Iija Filen.

Knoppi Pro- ohjaajakoulutus Luova
Lava ohjaajille

Kaikki 26 Luova Lava ohjaajaa kävivät koulutuksen. Lisäksi 9luokkalaisille järjestettiin KNoppi-koulutus. Koulutukseen
osallistui kaikki 11 nuorta ohjaajaa. Yhteensä ohjaajia
koulutettiin 37 henkilöä.

Knoppi kouluttajakoulutus

Kouluttajakoulutus järjestettiin 17-19.2. Mikkelissä.
Valtakunnallisen koulutuksen järjestelyistä vastasi
toiminnanohjaaja. Uudenmaan alueelta koulutukseen osallistui
Satu Inkiläinen sekä Pirita Laiho ja Iija Filen.

Leiriohjaajakoulutus Sysmässä

Koulutusta ei järjestetty, koska lähes kaikki leiriohjaajat olivat
edelliskesän leirillä.

Vauvasirkusvirikekurssi ohjaajille

Koulutus järjestettiin Munkkivuoressa 29.10. Koulutukseen
osallistui 7 kurssilaista. Kouluttajana toimi Katja Timlin. Syksyn
aikana saatiin valmiiksi koulutusmateriaali kurssia varten.

Täydennyskoulutus
vauvasirkusvirikekurssin käyneille

Täydennyskoulutus järjestettiin Munkkivuoressa 26.3.
Koulutukseen osallistui 6 henkilöä. Kouluttajana toimi Katja
Timlin.

Sirkusvirikekoulutus

6-8-vuotiaiden ohjaajille tarkoitettu Vauhtisirkusvirikekurssi
pidettiin 11.3. Munkkivuoressa. Koulutukseen osallistui 9
henkilöä. Kouluttajana toimi Taija Kummelus-Eskelinen.

Kouluikäisten tanssivirikemateriaalikurssi

Koulutusta ei pidetty, koska materiaali ei valmistunut.

Harrastusalakohtaiset
ohjaajakoulutukset
Tiedotetaan osaamiskeskusten
järjestämistä harrastusalakohtaisista
ohjaajakoulutuksista.

Valtakunnallisista ohjaajakoulutuksista tiedotettiin jäseniä
sähköisten tiedotteiden avulla.
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Ohjaajahuolto
Järjestetään ohjaajien olohuone

Ohjaajien olohuone järjestettiin 22.4 Tapanilan erän tiloissa. 7
ohjaajaa osallistui tapaamiseen

Järjestetään ohjaajien ja
luottamishenkilöiden koulutus- ja
virkistysmatka

25 henkilöä osallistui Ohjaajien ja luottamushenkilöiden
matkaan Berliiniin 13-15.10.

Tanssi- ja teatteritoimijoiden
tapaamiset
Järjestetään Etelä-Hämeen ja
osaamiskeskusten kanssa yhteistyössä
harrastusalakohtaiset
ohjaajatapaamiset.
Tapahtumat
Suomi sata
Kannustetaan seuroja hakemaan
suomi sata –avustusta ja keräämään
nuorilta tarinoita

Tanssiralli
Järjestetään maakunnallinen lasten ja
nuorten

Luova lava lapsille -leirit 6-17.6.
Tavoitteena on järjestään 20 kpl luova
lava lapsille päiväleirejä Helsingissä
joihin osallistuu 220 lasta.

Lasten kesäleiri Naumissa
Järjestetään perinteinen telttaleiri
yhteistyössä Etelä-Hämeen kanssa
Lasten viikko
Valtakunnallinen lasten viikko, jota
vietetään lasten oikeuksien päivän
ympärillä nostaa esiin lasten oikeutta
harrastaa.

Tapaamisia ei järjestetty.

Tarinoita kerättiin vuoden aikana mm Reaktorissa, Ruudissa,
Malmin harrastemessuilla, koulurauhan julistustapahtumassa
24.8., kaikilla kesäleireillä, Tanssirallissa, Kerkkoon Nuoskassa ja
Klaukkalan seurisleirillä. Lisäksi tarinoita kerättiin seurojen
omissa tapahtumissa ainakin Karkkilassa ja Röykässä.
Uudenmaan alueelta kertyi yhteensä 382 tarinaa ( 1013
yhteensä)
Tapahtuma-avustusta 100-500 euroa lasten ja nuorten
suunnittelemiin tapahtumiin sai 27 tapahtumaa 11 eri
uusmaalaisesta seurasta.

Maakunnalliseen tanssiralli-katselmukseen osallistui 5
uusmaalaista lasten ja nuorten ryhmää.

Luova Lava leirejä järjestettiin 21 kappaletta 11 eri paikassa
Helsingissä. Leireille osallistui yhteensä 322 lasta. Ohjaajia
leireillä oli 37 henkilöä. Leirin päätöskonsertti pidettiin 16.6.
kulttuuriareena Gloriassa, jossa kaikki 21 leiriä esittivät oman
esityksen. Leiriläisten suuren määrän takia yleisöä tuli paljon
paikalle, ja tila kävi ahtaaksi. Gloriassa oli arviolta yli 600
henkilöä.

Leiri pidettiin suunnitellusti 27.6-30.6. Leirille osallistui 45 lasta
Ohjaajia oli yhteensä 10 henkilöä.

Osallistuttiin lasten oikeuksien viikon Pop Up työpajojen
markkinointiin ja innostettiin paikallisseuroja omien
tapahtumien järjestämisessä. Järjestettiin 26.11. Kampissa Pop
Up tapahtuma yhdessä Helsingin Lasten liiton kanssa.
Työpajassa tehtiin tarinoita 1000 tarinaa hankkeeseen.
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Lasten ja nuorten kulttuurisen
nuorisotyön toimintapäivät
Järjestetään poikkitaiteelliset
toimintapäivät Munkkivuoressa
kaikille alueen lapsille ja nuorille.
Iltapäivätoiminnan alueelliset
tapahtumat
Alueen iltapäiväkerhot järjestävät
yhteisiä alueellisia tapahtumia
kerhoon osallistuville lapsille ja heidän
perheille.

Valtakunnalliset tapahtumat
 Folklandia Hki-Tallinna

Osallistuttiin 23.9. Munkinseudun yhteiseen toimintapäivään ja
järjestettiin toimintapäivässä työpaja.

Järjestettiin seuraavat yhteiset tilaisuudet:
4.2. MLL:n Lastenvaate- ja tavarakirppis
17.2. Disco HJK/Srk:n iltapäivätoimijoiden kanssa
8.4. MLL:n lastenvaate- ja tavarakirppis
3.11. Srk:n IP:n kanssa yhteinen disco
20.12. Srk:n Ip:n kanssa yhteinen disco

100 henkilöä osallistui risteilylle. Toiminnanohjaaja osallistui
tapahtuman järjestelyihin ja risteilylle.



Voltti

Volttiin osallistui Karjalan Nuorten, Kerkkoon ja Klaukkalan
Nuorisoseuroista lapsia ja nuoria. Toiminnanohjaaja osallistui
kuljetusten järjestelyyn sekä itse tapahtumaan ja
toiminnanjohtaja osallistui itse tapahtumaan.



Kansantanssin kääntöpiiri

1-2.9. järjestettyyn kääntöpiiriin osallistui alueen edustajina Sini
Hirvonen, Siiri Suoniemi, Sara Suoniemi sekä Jaana Inkiläinen.
Lisäksi toiminnanohjaaja – ja johtaja osallistuivat tapahtumaan.



Tanssimania



Teatterilaiva

Kannustetaan seuroja osallistumaan
liiton tapahtumiin.

Tanssimylly
Aikuisryhmien valtakunnallinen
kansantanssikatselmus

Osallistumme järjestön
iltapäivätoimintaverkoston
työskentelyyn ja iltapäivätoiminnan
kehittämiseen
Nuori 2017 –tapahtuma

Tanssimaniaan osallistui Karjalan Nuorten, Katrillin ja
Klaukkalan nuorten ryhmiä. Toiminnanohjaaja- ja johtaja
osallistuivat tapahtumaan.
Teatterilaivalle osallistui ryhmiä Klaukkalasta ja Pornaisten
pohjoisesta nuorisoseurasta.
Liiton tapahtumista on tiedotettu ja seuroja on kannustettu
osallistumaan tapahtumiin.

Tanssimyllytapahtuma järjestettiin 31.3-2.4. Tampereella.
Karjalan Nuorten Kärri nimettiin yli 55-vuotiaiden sarjassa
mestaruussarjaan. Yleisessä sarjassa Katrilli nimettiin
mestaruussarjan. 15-20-vuotiaiden sarjassa Klaukkalan Ns:n
Kuohu nimettiin taitosarjaan.
Osallistuttu. Toiminnanjohtaja toimii verkoston
vastuuhenkilönä.

Toiminnanjohtaja ja ohjaaja osallistuivat 27-29.3. Tampereella
olleeseen Nuori 2017 tapahtumaan. Toiminnanjohtaja piti
tapahtumassa työpajan osallisuusportaista.
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Tanssi vieköön -tapahtuma

Toiminnanohjaaja osallistui Tanssi vieköön tapahtuman
suunnitteluryhmään sekä itse tapahtumaan 24-25.8. Helsingin
messukeskuksessa. Alueen ryhmistä esiintymässä oli Karjalan
Nuorten, Klaukkalan ja Seurasaaren kansantanssijoiden ryhmiä.

Tiedotuksen keinoin tuodaan seurojen
tietoon kansainvälisen toiminnan
mahdollisuuksia.

Kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksista tiedotettiin osana
muuta tiedotusta.

Tuetaan seuroja osallistumaan CIMO:n Ohjelmasta tiedotettiin osana muuta tiedotusta.
Youth in action ohjelman
mahdollisuuksiin.

2. Järjestötoiminta

Toimenpiteet:
Päivitetään toimintatiedot ja
yhteystiedot:
Aluetoimisto huolehtii, että
nuorisoseurarekisterissä on kaikkien
jäsenseurojen luottamushenkilöiden ja
ohjaajien ajantasaiset yhteystiedot.

Tulos:

Seuroja on kannustettu ja muistutettu päivittämään rekisterin
yhteystietoja. Lisäksi on tietoja päivitetty seurojen tietoja
myös seurojenpyynnöstä.

Aluetoimisto huolehtii, että seurojen
toimintatiedot on palautettu
nuorisoseurarekisteriin

Toimintatiedot saatiin kaikilta seuroilta
nuorisoseurarekisteriin.

Tuetaan seuroja jäsenrekisterin
käytössä.

Vuoden aikana päivitettiin tunnuksia ja autettiin seuroja
rekisterin käytössä. Lisäksi kannustettiin antamaan palautetta
uutta rekisteriä varten.

Vapaaehtoistyön palkitseminen
 Valtakunnallisten
tunnustusten esitykset
Aluetoimisto tekee esityksiä
valtakunnallisten tunnustusten
saajista alueelta.

Nuorisoyhteistyö Allianssin Nuori toimija tunnustuksen sai
Karjalan Nuorten ohjaaja Sini Hirvonen.
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Maakunnalliset tunnustukset
Paikallisilta toimijoilta
kerättyjen esitysten perusteella
valitaan vuoden nuorisoseura,
vuoden nuorisoseuralainen,
vuoden ohjaaja sekä vuoden
hermanni/hermanska.

Vuoden nuorisoseuraksi valittiin Pornaisten pohjoinen
Nuorisoseura.
Vuoden nuorisoseuralaiseksi valittiin Valo Aatrokoski
Röykästä.
Vuoden ohjaajaksi valittiin Petra Komonen.
Vuoden hermanniksi valittiin Pertti Asikanius.
Vuoden hermanskaksi valittiin Maija Kreijula.



Ansio- ja tunnustusmerkkien
jako
Aluetoimisto kannustaa
paikallisia toimijoita hakemaan
merkkejä puoltamalla näitä.

Merkeistä tiedotettiin ja tarvittaessa opastettiin seuroja.

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen:
Seurakäynneillä kootaan järjestötalkoo- ja vapaaehtoistyön hyviä
käytänteitä. Kerätty materiaali tulee
osaksi valtakunnallista
kehittämisaineistoa.

Hyvien käytänteiden kerääminen siirrettiin vuodelle 2018.

Tarjotaan tarpeen mukaan järjestötyötä 1.3. Järjestettiin tervetuloa nuorisoseuraan koulutus
Tikkurilassa. Koulutukseen osallistui 6 henkilöä.
tukevaa koulutusta mm.
järjestyksenvalvojakurssi, ensiapukurssi

Seurakäynnit
Toteutetaan vuoden aikana alueelliset
seurakäynnit

Seurakäynnit

Alueellisia seurakäyntejä tehtiin vuoden aikana 3 kappaletta,
joihin osallistui 14 seurasta yhteensä 32 henkilöä. Paikalla oli
toiminnanjohtaja, toiminnanohjaaja sekä
opintokeskuskansalaisfoorumin koulutussuunnittelija Eija
Majoinen.
Vuoden aikana tehtiin yksittäisiä seurakäyntejä 8.1 Klaukkalan
NS, 18.1. Karjalan Nuoret, 2.2. Karjalan Nuoret, 13.2 Karkkilan
Nuorisoseura ja 10.11 Siltamäen Ns.

Helsinkiläisten seurojen kanssa tiivistettiin edelleen yhteyttä.
Tehdään seurakäynti kaikkiin
Helsinkiläisiin seuroihin, joissa on lasten Vuoden aikana tavattiin useaan kertaan.
ja nuorten toimintaa.
Joka seuraan ollaan ainakin kerran
vuodessa yhteydessä jollakin tavalla
esimerkiksi soittamalla tai
sähköpostilla.

Seuroja kontaktoitiin soittamalla ja sähköpostitse sekä
sosiaalisen media avulla. Myös tapahtumissa ja muissa
tilaisuuksissa kohdattiin toimijoita.

Kuullaan ja kuunnellaan seurojen
tarpeita ja haasteita.

Suunnitelman mukaan.

Puolletaan seurantaloavustushakemuksia järjestön strategian
mukaisesti.

Seurantalon korjausavustusta haki kolme seuraa ja avustuksia
puollettiin järjestön ohjeistuksen mukaan.
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Seurojen juhlat

Vuoden aikana osallistuttiin Tikkurila-seuran 100-vuotisjuhliin

Valtakunnalliset koulutustapahtumat
Työntekijät osallistuvat
työntekijäpäiville ja liiton valtuuston
kokouksiin tai muihin
koulutustilaisuuksiin.

Toiminnanjohtaja ja –ohjaaja osallistuivat työntekijäpäiville 79.2. Helsingissä sekä sekä 5-7.9 Mikkelissä. Toiminnanjohtaja
osallistui valtuuston kokouksiin 18.-19.11. Ja 21.5.

Nuorisoseurafoorumi

Toiminnanjohtaja ja –ohjaaja osallistuivat valtakunnalliseen
nuorisoseurafoorumiin 20-21.5. Mikkelissä. Lisäksi foorumiin
osallistui luottamushenkilöitä 4 eri paikallisseurasta.

3. Viestintä ja vaikuttaminen

Toimenpiteet:

Tulos:

Laaditaan viestintä- ja
markkinointisuunnitelma.

Viestinnässä ja markkinoinnissa hyödynnetään liiton valmiita
pohjia. Media-assistentti aloitti viestinnän tukena marraskuussa.

Viestintää tehdään viestintästrategian
mukaisesti.

Viestintää tehdään suunnitelmallisesti ja oikea-aikaisesti. Luova
lava -päiväleireistä sekä leiristä painatettiin erilliset mainokset.
Luova lava –toiminnasta teetettiin kangaskassi.

Aluetoimistolla ja seuroilla on käytössä
liiton yhtenäinen graafinen ilme.
Seuroja kannustetaan, tuetaan ja
autetaan graafisen ilmeen kanssa.

Viestinnän ja markkinoinnin pohjana on liiton yhtenäinen ilme ja
logot. Lisäksi eri tapahtumista laaditaan erilliset ilmeet ja niiden
mukainen materiaali. Media-assistentti toimi seurojen tukena
viestinnässä ja markkinoinnissa.

Julkaistaan 4 Uutismaa –lehteä yhdessä
Etelä-Hämeen nuorisoseurojen kanssa.

Uutismaa-lehti julkaistiin 4 kertaa vuoden aikana yhteistyössä
Etelä-Hämeen kanssa.

Julkaistaan sähköinen Uutismaa –
tiedotetta 11 kertaa vuoden 2017
aikana.

Sähköinen Uutismaa -tiedote menee kaikille Uudenmaan
luottamushenkilöille, joiden osoite löytyy rekisteristä. Vuoden
aikana julkaistiin 5 sähköistä tiedotetta.

Lähetetään kaksi kertaa vuodessa
ohjaajatiedote postitse

Ohjaajaposti lähetettiin 186 osoitteeseen helmikuussa ja
syyskuussa.
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Huolehditaan Internet –sivuille
ajankohtaiset tiedot toiminnasta.

Sivut päivitettiin säännöllisesti ja niiltä löytyi ajantasainen tieto
toiminnasta.

Huolehditaan Facebook –sivuille
ajankohtaiset tiedot toiminnasta.

Facebook –sivuille päivitettiin ajantasaiset tapahtumat sekä
niillä julkaistiin kuvia tapahtumista. Vuoden lopulla sivuilla oli
217 tykkääjää.

Tuetaan seuroja viestinnän
toteuttamisessa, omien www-sivujen
kanssa ja Facebookin
käyttöönottamisessa.

Media-assistentti toimiseurojen tukena viestinnässä.
Seurakäynneillä kerrottiin seuroilla mahdollisuudesta omaan
logoon ja liiton valmiista tiedotepohjista.

Tuotetaan kesäteatteriesite keväällä

Kesäteatteriesitettä ei tehty.

Sisäisessä viestinnässä hyödynnetään
järjestön intranettiä.

Sisäisessä viestinnässä hyödynnettiin Nuoraa.

Osallistutaan tarpeen mukaan
seminaareihin ja
yhteistyökumppaneiden tapaamisiin.

Toiminnanjohtaja- ja ohjaaja osallistuvat nuorisotyön
tulevaisuusfoorumiin 10.10. Sekä lasten kulttuurifoorumiin
20.11. Toiminnanjohtaja osallistu 25.1. opetus ja kulttuuri
tulevaisuuden kunnassa –seminaariin, Allianssin alueellinen
kohtaaminen –seminaariin 26.-27.9. ja Etelä-Suomen
nuorisotyöseminaariin 24.10. Toiminnanjohtaja toimi Allianssin
osallisuus -ryhmässä jäsenenä (puheenjohtajana syksyllä 2017)
sekä kotiseutuliiton kunnat ja yhdistykset kulttuurikumppaneina
–hankkeen ohjausryhmän jäsenenä.

Osallistutaan Helsinki-Teamin
toimintaan.

Toiminnanjohtaja toimi Helsinki-Teamin varapuheenjohtajana.
Toiminnanjohtaja ja –ohjaaja osallistuivat sekä syys- että
kevätkokoukseen. Toiminnanjohtaja osallistui Helsinki-Teamin
opintomatkalle 13.-17.11. Milanoon.

Ollaan yhteydessä Helsingin
nuorisoasiainkeskuksen eri toimintoihin
ja toimistoihin tarpeen mukaan.

23.2. osallistuttiin Helsingin kaupungni hiihtolomaviikon
tapahtumaan Reaktoriin 1000-tarinaa pisteellä.
12.10 osallistuttiin Helsingin kaupungin
vaikuttamistapahtumaan Ruuti Expoon yhteisellä työpajalla
Annantalon kanssa. Keväällä 2017 toteutettiin EFQM-arviointi
järjestön toiminnasta.

Lastenkulttuurin osaamiskeskus on osa
Uudenmaan aluetoimiston toimintaa.

Toiminnanohjaaja ja -johtaja osallistuivat lasten kulttuurin
osaamiskeskuksen palavereihin. Lisäksi toiminnanohjaaja toimi
nuorisoseuralehden toimituskunnassa sekä Suomi 100
hankkeen ohjausryhmässä ja toiminnanjohtaja toimi seuratuen
osaamiskeskuksessa sekä taloustyöryhmässä. Toiminnanjohtaja
toimi lastenkulttuurin toimialajohtajan varahenkilönä sekä
osallistui nuorten tapaamiseen ja haastatteluihin 24.2.
Jyväskylässä. Toiminnanohjaaja- ja johtaja osallistuivat
koulurauha-tapahtumaan 24.8. järjestäen järjestön toimintaa
esittelevät messupisteen.
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4. Hallinto ja talous

Toimenpiteet:

Tulos:

Strategia
Laaditaan Stadin Nuorisoseuroille
strategia.

Strategiaa alettiin laatimaan yhdessä EFQM-arvioinnin kanssa.
Strategiatyötä jatketaan keväällä 2018.

Viralliset kokoukset
Järjestetään sääntöjen määräämät
syys- ja kevätkokoukset.
Yhdistyksen toimintaa johtaa
syyskokouksen valitsema johtokunta.
Johtokunta
Johtokunta kokoontuu vuoden aikana
tarvittaessa.
Johtokunta valitsee keskuudestaan
johtoryhmän, johon kuuluu 3 jäsentä.

Johtokunnan ja johtavan työntekijän
oikeudet ja vastuu määritellään talousja henkilöstöohjeessa.

Yhteistyö
Tehdään tiivistä yhteistyötä Suomen
Nuorisoseurojen uudenmaan
aluetoimiston kanssa. Stadin Ns:n
toiminnat ovat osa aluetoimiston
toimintaa.

Kevätkokous pidettiin 25.3. Kytäjä Golfilla ja sinne osallistui 10
kokousedustajaa 5 jäsenseurasta. Syyskokous pidettiin 23.11. Ja
sinne osallistui 4 kokousedustajaa 3 jäsenseurasta.

Johtokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Heikki Peisa ja
varapuheenjohtaja Johanna Hakala sekä jäseninä Heli Pelkonen,
Sinikka Putkonen, Sini Hirvonen, Anniina Virtanen ja sanna
Rantahalvari. Varajäsenin toimivat Anu Kokkonen ja Sirpa
Perkaus. Johtoryhmään kuuluivat puheenjohtajan ja
varapuheenjohtaja lisäksi Anniina Virtanen. Vuoden aikana
johtokunta kokoontui 5.2., 2.3., 17.5. (sähköpostikokous), 31.5.,
22.8., 26.10. Ja 15.12.

Suunnitelman mukaan

Yhteistyötä tehtiin tiiviistä Uudenmaan aluetoimiston kanssa.
Uudenmaan nuorisoseurain liitto ry purettiin syyskokouksen
yhteydessä marraskuussa 2017.
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Tehdään tiivistä yhteistyötä EteläHämeen Nuorisoseurojen kanssa.
Järjestetään johtokunnille toiminnan
kehittämispäivä.

Yhteistyötä tehtiin tiiviisti Etelä-Hämeen nuorisoseurojen
kanssa. Työntekijä kokoontuivat yhteen 12.1., 22.3. ja 10.8.
Kehittämispäivä järjestettiin ilman Etelä-Hämettä.

Stadin Nuorisoseurojen henkilöstö
koostuu toiminnanjohtajasta,
toiminnanohjaajasta,
nuorisotalotoiminnasta johtavasta
ohjaajasta, 2 nuoriso-ohjaajasta ja 2
iltapäivätoiminnanohjaajasta.
Lisäksi palkataan projektiluontoisesti
päiväleiriohjaajia sekä
tuntiperusteisesti harrastusryhmien
ohjaajia ja kurssien kouluttajia.

Toiminnanjohtajana toimi ostopalvelusopimuksen nojalla
Uudenmaan aluetoimiston toiminnanjohtaja Iija Filen,
toiminnanohjaajana Pirita Laiho, nuorisotalotoiminnan
johtavana ohjaajana Jouni Uhlgren, nuoriso-ohjaajina Timi Noro
ja Miia Aapajärvi ja iltapäivätoiminnan ohjaajina Kaija-Liisa
Seppälä ja Sanna Väätäinen (oppisopimus) sekä osa-aikaisena
iltapäiväohjaajana Guillem Garcia. Osa-aikaisena leiri-ja
kerhokoordinaattorina toimi Hanna Häyhä 1.4. alkaen ja mediaassistenttina Sini Padilha 6.11. alkaen. Osa-aikaisina
kerhonohjaajina toimivat syksyllä 2017 Petra Haapio, Ann-Mari
Ohtamaa, Sami Rekola ja Antti Wuokko.

Tarjotaan alan opiskelijoille
harjoittelupaikka ja annetaan
opiskelijalle ohjausta harjoittelussa.
tarjotaan harjoittelijoille monipuolinen
kokemus käytännön työstä järjestössä
kuin myös nuorisotalossa
työskentelystä, joihin sisältyy mm.
avoin nuorisotoiminta sekä
iltapäiväkerhotoiminta.

Luova lava –leireille palkattiin yhteensä 26 ohjaaajaa ja 11
yhdeksäsluokkalaista kesätyöseteliläistä. Harjoittelijana luova
lava –toiminnassa toimi keväällä Vera Aunola. Toiminnanjohtaja
oli esittelemässä projektimahdollisuutta Tampereen Yliopiston
opettajankoulutuslaitoksella 3.10. Luova lava -Projektissa aloitti
harjoittelijana Jenna Nurminen syksyllä 2017.

Eri hankkeisiin palkataan tarvittaessa
hankkeesta vastaavat työntekijät.

Erillisiä hankkeita ei vuoden aikana ollut.

Työllistämistuin pystytään tarvittaessa
palkkaamaan muita toimintaa
toteuttavia työntekijöitä.

Työllisyystoimikunta myönsi avustusta helsinkiläisille työttömille
järjestettyjen kurssien järjestämiseen ja työkokeilujen
järjestämiseen. Keväällä 2017 työkokeilussa oli kuukauden ajan
kolme henkilöä, joille järjestettiin knoppi pro –kurssi ja jonka
jälkeen he toimivat luova lava -leireillä ohjaajina. Työkokeilu
päättyi purkutilaisuuteen 21.6. Kursseille ei ilmoittautunut
osallistujia, joten ne jouduttiin perumaan.

Kuukausipalkkaisille vähintään 30 tuntia Suunnitelman mukaan.
tekeville työntekijöille myönnetään
vuosittain 20 kappaletta liikunta- ja
kulttuuriseteliä.
Kehityskeskustelut järjestetään 1- 2
kertaa vuodessa. Mahdollisuuksien
mukaan järjestetään myös
ryhmäkehityskeskustelu.

Nuorisotalolla järjestettiin kehityskeskustelut työntekijöille.
Toiminnanjohtaja- ja ohjaaja osallistuvat keväällä 2017
työnohjaukseen yhdessä liiton henkilöstön kanssa.

Työyhteisön koulutus- ja virkistyspäiviä
järjestetään 2 kertaa vuodessa.

Virkistyspäivät pidettiin 26.5. ja 8.12.

Työterveyshuolto järjestetään
yleislääkäritasoisena.

Diacor yhdistyi Terveystaloon keväällä 2017, joten
työterveyshuollon tuottaja vaihtui keväällä 2017.
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Henkilöstö osallistuu omaa
ammattitaitoa tukevaan koulutukseen
vähintään kerran vuoden 2017 aikana.

Koulutuksiin osallistuttiin koulutussuunnitelman mukaan.
Toiminnanohjaaja sai valmiiksi 27.4. järjestöjohtajan
erikoisammattitutkinnon.

Stadin Nuorisoseurojen toimisto
sijaitsee liiton toimiston yhteydessä
Vernissakadulla.

Suunnitelman mukaan.

5. Liitteet
 Alueen koulutus ja tapahtumakalenteri
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