Toimintakertomus 2021
Vuoden 2021 tavoitteena Stadin Nuorisoseuroissa oli vakauttaa toiminta koronapandemian jäljiltä.
Vuosi 2021 ei valitettavasti koronaa poistanut, joten vuoden aikana jouduttiin mukauttamaan
toimintaa ja toimimaan välillä epäselkeidenkin rajoitusten alla.
Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta Luova lava –leirit onnistuivat tänäkin vuonna hyvin ja
keräsivät ennätysmäärän osallistujia. Striimatut konsertit mahdollistivat esitysten katsomisen
myös laajemmalle kotijoukolle.
Harrastamisen Suomen malli tarjosi järjestöille paikan toteuttaa harrastustoimintaa koulujen
iltapäivässä. Syksyllä alkaneet kokkikerhot kiinnostivat lapsia ja toiminta saatiin hyvin käyntiin.
Loppuvuodesta myös kaupungin myöntämä erityisavustus mahdollisti nuorten toiminnan
käynnistämisen Oodissa.
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1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta

Toimenpiteet:
Kerhotoiminnan käynnistäminen ja
tukeminen
Osallistutaan seurojen kerhojen
organisointiin Helsingissä.

Toteuma:

Järjestetään Luova lavakerhotoimintaa.

Luova lava -kerhoja toteutui keväällä 2021 11 ryhmää (alueina
Maunula, Haaga, Kalasatama, Vallila, Herttoniemenranta,
Myllykylä ja Vuoniitty). Kerhot pitivät itsenäiset kevätesitykset,
sillä koronan vuoksi yhteinen tapahtuma jouduttiin perumaan.
Syksyllä saatiin 10 kpl ryhmiä käynnistettyä. Vuoniityn ryhmä jäi
käynnistymättä, sillä tilaa ei saatu vahvistettua koulun puolesta
ajoissa.

Järjestetään vauva- taapero ja
perhesirkusryhmiä ja julkaistaan
materiaalia vauva-

Kevään vauva -ja taaperoryhmät jouduttiin perumaan
koronavirustilanteen takia. Uusina paikkoina tuli syksyllä
Kannelmäki ja Oulunkylä. Maunulasta toiminta loppui, kun tilaa

Luova lava -kerhot keväällä ja syksyllä 2021 (niistä lisää
seuraavassa kohdassa). HSM-kokkikerhoja (3 kpl) syksyllä 2021.
Kokkikerhoja oli kaksi Arabiassa ja yksi Käpylässä.
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taaperosirkustoimintaan. Kartoitetaan
mahdollisuutta uudelle alueelle.

ei enää saatu käyttöön. Viikissä ja Munkkivuoressa toiminta
jatkui.

Järjestetään koulun jälkeistä
lakisääteistä iltapäivätoimintaa lapsille
Munkkivuoren nuorisotalolla.

Iltapäivätoimintaa järjestettiin keväällä 42 lapselle ja syksyllä
yhteensä 41 lapselle.

Vastataan Munkkivuoren nuorisotalon
toiminnasta. Talon toiminnasta
laaditaan erillinen
toimintasuunnitelma.

Talon toiminta noudatteli toimintasuunnitelmaa
koronarajoitusten puitteissa.

Ohjaajakoulutus
Knoppi-perusohjaajakoulutus
yhteistyössä Etelä-Hämeen kanssa.

Knoppi-koulutus jouduttiin siirtämään tammikuulta ja
huhtikuulta. Keväällä pidettiin kaksi Teams- kokousta 10.4. ja
19.5. Koulutus saatiin päätökseen 10-11.9. Koulutuksen suoritti
9 kurssilaista.

Knoppi Pro- ohjaajakoulutus Luova Lava
-ohjaajille

KNoppi PRo pidettiin verkkokoulutuksena 26.4. ja 8.5.
Kouluttajina Judit Kemppilä, Pirita Laiho ja Iija Filén

Leiriohjaajakoulutus

Leiriohjaajakoulutus pidettiin 8.6. Monninkylässä. Koulutukseen
osallistui 9 nuorta. Kouluttajana Pirita Laiho.

Vauvasirkusvirikekoulutus

Koulutus peruttiin koronatilanteen takia.

Tempoa tenaviin -virikekurssi

Ei järjestetty omaa koulutusta, vaan kurssilaiset ohjattiin
valtakunnalliseen koulutukseen.

Startti- ja virikekurssit
Järjestetään seurojen tarpeen mukaan
tanssin ja teatterin starttikursseja.

Erillisiä kursseja ei koronatilanteen mukaan järjestetty.

Harrastusalakohtaiset
ohjaajakoulutukset
Tiedotetaan osaamiskeskusten
järjestämistä harrastusalakohtaisista
ohjaajakoulutuksista.

Uutisherkun mukana toimitettiin tietoa ohjaajakoulutuksista.
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Ohjaajahuolto
Markkinoidaan ohjaajien olohuone –
webinaareja ohjaajille.

Sosiaalisen median kanavilla jaettiin tietoa webinaareista.

Tapahtumat
Tanssikatselmus
Järjestetään maakunnallinen lasten ja
nuorten tanssikatselmus

Luova lava -kerhokatselmuspäivä
keskuskirjasto Oodissa

Luova lava -leirit
Järjestetään 40 kpl luova lava
päiväleirejä Helsingissä.
Järjestetään nuorten 11-14 -vuotiaiden
luova lava -leiri Annantalolla

Tanssirallia ei järjestetty koronatilanteen takia.

Katselmuspäivää ei järjestetty koronatilanteen takia.

Luova lava -leirejä toteutui 30 kpl. Nuorten leirejä toteutettiin
kaksi Annantalolla.

Järjestetään 2 luova lava –konserttia
Tiivistämössä.

Konsertit nauhoitettiin Tiivistämöllä ja streamattiin Helsinkikanavalla 12.6. ja 18.6. Streamit jäivät kanavalle 2 viikoksi.

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

Paikallisista seuroista Klaukkalan ja Kerkkoon nuorisoeuroissa
järjestettiin kesällä Luova lava -päiväleirejä.

Lasten kesäleiri Naumissa
Järjestetään perinteinen telttaleiri
yhteistyössä Etelä-Hämeen kanssa
Sysmän Salaisuus

Sysmän salaisuus leirille osallistui 59 henkilöä ja 17 ohjaajaa,
joista 9 oli nuoria. Leiri oli täynnä.

Nuori Kulttuuri
Kannustetaan ryhmiä osallistumaan
Nuori Kulttuuri –tapahtumaan.

Tapahtumasta tiedotettiin eri tiedotuskanavissa.

Luova lava työpaja
Toteutetaan harrastustoiminnan
seminaarin yhteydessä luova lava
työpaja alle 12-vuotiaille Lapsille

Työpajaa ei järjestetty epäselvän koronatilanteen takia
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Avartti-toiminta
Kartoitetaan mahdollisuutta käynnistää
Avartti-toimintaa

Valtakunnalliset tapahtumat
•

Eläköön Folk!

•

Tanssimylly

•

Kalenat

•

Suomen suurimmat
kakkukahvit

•

Teatterilaiva

•

Tanssimania

•

Nuorisoseurakokous

Avartti-säätiön kanssa on tehty yhteistyötä toiminnan
starttaamiseksi Stadin Nuorisoseuroilla. 26.10. Pidettiin Oodin
Nuorisotilassa Avartti-kickstart ilta ja sen jälkeen kaksi
tapaamista, joissa oli nuoria mukana. Kahteen myöhempään
tapaamiseen ei tullut osallistujia. Toiminnan kehittämistä
jatketaan.
Seurat osallistuivat valtakunnallisia tapahtumiin aktiivisesti.
140.v. kakkukahveja järjestettiin 24.6.2021 ympäri Suomea,
myös Munkkivuoressa.

Kannustetaan seuroja osallistumaan
liiton tapahtumiin.

Tapahtumista tiedotettiin eri tiedotuskanavissa.

Osallistumme järjestön
iltapäivätoimintaverkon työskentelyyn
ja iltapäivätoiminnan kehittämiseen

Vastuuohjaajien koulutukseen osallistui yksi henkilö.

Nuori 2021 –tapahtuma Jyväskylässä

Tapahtuma siirrettiin vuodelle 2022.

Hankkeet
Seurataan koronatilanteen kehittymistä
ja toteutetaan tarvittaessa etäkerhohanke.

Syksyllä haettiin ja saatiin hanke nuorten toimintaryhmien
käynnistämisestä.

Toteutetaan erilaisia
harrastustoiminnan liittyviä hankkeita
ja osallistutaan kilpailutuksiin.

Syksyllä 2021 toteutettiin Helsingin kaupungin hankerahasta
viisi englanninkielistä toimintailtaa 9-17 -vuotiaille lapsille ja
nuorille. Teemoina olivat joululeivonta, keilaus, visiitti
Fazerilaan, escape room ja kiipeilypuisto. Seurasaariretkelle ja
Korkeasaareen ei saatu riittävästi osallistujia.
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Harrastamisen Suomen mallin kerhoja on syksyllä 2021
toteutettu kolme. Näitä ovat kaksi kokkikerhoa Arabiassa ja yksi
Käpylässä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä ja Suomen
nuorisoseuroilla myönnetyllä kesätoiminnan avustuksella
pystyttiin järjestämään Luova lava –leiritoimintaa.
Järjestetään improliiga -turnaus.

Siirrettiin seuraavalle vuodelle.

Kansainvälinen toiminta
Tiedotuksen keinoin tuodaan seurojen
tietoon kansainvälisen toiminnan
mahdollisuuksia.
Tuetaan seuroja osallistumaan CIMO:n
Erasmus + ohjelman mahdollisuuksiin.

Suunnitelman mukaan.

Suunnitelman mukaan.

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

Toteuma:

Suunnitelman mukaan.
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Aluetoimisto huolehtii, että seurojen
toimintatiedot on palautettu
nuorisoseurarekisteriin

Toimintatietojen palautus% oli 100

Tuetaan seuroja jäsenrekisterin
käytössä ja järjestetään tarvittaessa
koulutusta sen käytöstä.

Liiton toimintatietowebinaari järjestettiin 2.2.2021

Jalkautetaan palvelulupaukset seurojen
aktiiviseen käyttöön.

Palvelulupauksia on esitelty seurakäynneillä.

Vapaaehtoistyön palkitseminen
• Valtakunnallisten
tunnustusten esitykset
Aluetoimisto tekee esityksiä
valtakunnallisten tunnustusten
saajista alueelta.
• Maakunnalliset tunnustukset
Paikallisilta toimijoilta
kerättyjen esitysten perusteella
valitaan vuoden nuorisoseura,
vuoden nuorisoseuralainen,
vuoden ohjaaja sekä vuoden
hermanni/hermanska.
•

Maakunnalliseksi ohjaajaksi valittiin Siiri Suoniemi.
Nuorisoseuralaiseksi Paavo Tolvanen ja vuoden nuorisoseura oli
Pornaisten Pohjoinen Nuorisoseura

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

Kannustetaan seuroja hakemaan ja
haetaan myös itse muita tunnutuksia,
kuten Allianssin nuorisotyön
tunnustuspalkinto.

Suunnitelman mukaan.

Tarjotaan tarpeen mukaan järjestötyötä Koronatilanteen vuoksi erillisiä koulutuksia ei ole järjestetty.
tukevaa koulutusta mm.
järjestyksenvalvojakurssi,
ensiapukurssi, alkusammutuskoulutus.
Tarjotaan seuroille uudentyyppistä
koulutusta, kuten koulutusta
kolmannen sektorin
palvelutuotannosta.

Koronatilanteen vuoksi erillisiä koulutuksia ei ole järjestetty.

Tehdään yhteistyötä Helsingin
kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa
ja tarjotaan työkokeilupaikkoja

Oppisopimuksella aloitti 2021 yksi henkilö.
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Seurakäynnit
Toteutetaan vuoden aikana alueelliset
seurakäynnit

Seurakäyntejä on toteutettu vuonna 2021 tarpeen mukaan.
Koronatilanteen vuoksi pidettiin etäseurakäynti Teamsin avulla
17.3.2021 ja 31.8.2021.

Tehdään seurakäynti vähintään
kahdesti kaikkiin helsinkiläisiin
seuroihin, joissa on lasten ja nuorten
toimintaa.

Seuroihin on pidetty säännöllisesti yhteyttä eri kanavien kautta.
Stadin Nuorisoseurat ry hoitaa Siltamäen ja Karjalan nuorten
palkanmaksun.

Järjestetään Etelä-Suomen
aluetoimiston kanssa Etelä-Suomen
aluefoorumi.

Aluefoorumi järjestettiin 30.10.2021

Joka seuraan ollaan ainakin kerran
vuodessa yhteydessä jollakin tavalla
esimerkiksi soittamalla tai
sähköpostilla.

Suunnitelman mukaan.

Kuullaan ja kuunnellaan seurojen
tarpeita ja haasteita.

Suunnitelman mukaan.

Valtakunnalliset koulutustapahtumat
Työntekijät osallistuvat
työntekijäpäiville ja liiton valtuuston
kokouksiin tai muihin
koulutustilaisuuksiin.
Oppilaitosyhteistyö
Kehitetään yhteistyötä alueen alan
oppilaitosten kanssa. Yhteistyön
muotoja ovat esimerkiksi
harjoittelijoiden harjoittelupaikat ja
opinnäyteyhteistyö.
Uusien seurojen kartoittaminen
Kartoitetaan Helsingin alueella toimivia
nuoriso/kulttuurijärjestöjä ja kerrotaan
heille jäsenyydestä. Tarvittaessa
tuetaan uusien seurojen perustamista.
Aktivoidaan myös nykyisiä seuroja
järjestämään lasten ja nuorten
toimintaa.

Toiminnanjohtaja- ja ohjaaja osallistuivat etätyöntekijäpäiville
7.-9.9.2021 ja livetyöntekijäpäiville 30.11.-1.12.2021.

HUMAK:in yhteisöpedagogiopiskelijat Iina Hentilä ja Iisa
Metsälinna ovat olleet harjoittelussa lokakuusta 2021 lähtien.

Syksyllä 2021 käynnisti toimintansa uusi seura, Ruuhka Suomen
nuorisoseura.
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3. Viestintä ja vaikuttaminen
Toimenpiteet:

Toteuma:

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

Suunnitelman mukaan.

Luodaan malleja ja pohjia seurojen
käyttöön ja tehdään tarvittaessa
viestintäyhteistyötä.

Suunnitelman mukaan.

Tuetaan seuroja paikallisten
markkinointitapahtumien kanssa.

Suunnitelman mukaan.

Julkaistaan sähköistä tiedotetta 11
kertaa vuoden 2021 aikana.

Uutisherkku julkaistiin vuonna 2021 12 kertaa.

Toteutetaan viestinnän
uudistussuunnitelma

Viestintää uudistetaan osana muuta toimintaa. Tarkoituksena
on ottaa käyttöön viestintäsuunnitelma vuodelle 2022.

Lähetetään kaksi kertaa vuodessa
ohjaajatiedote

Ohjaajakirje lähetettiin sähköisesti keväällä ja syksyllä kaikille
rekisterissä oleville ohjaajille.
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Huolehditaan Internet –sivuille
ajankohtaiset tiedot toiminnasta ja
tuotetaan uutta materiaalia sivuille.

Suunnitelman mukaan

Huolehditaan Facebook –sivuille ja
Instagramiin ajankohtaiset tiedot
toiminnasta.

Stadin Nuorisoseurojen somesta ovat vastanneet erityisesti
toiminnanohjaaja, kerhokoordinaattori ja media-assistentti.
Facebook –sivuilla oli 31.12.2021 seuraajia 284. Instagramissa
seuraajia oli 282.

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

Media-assistentti tarjosi seuroille tukea viestintään.

Tuotetaan sähköinen kesäteatteriesite

Kesäteattereita mainostettiin keväällä somessa.

Hyödynnetään Facebookin maksullista
markkinointia

Markkinointia hyödynnettiin syyskaudella Luova lava -kerhoja
markkinoitaessa.

Sisäisessä viestinnässä hyödynnetään
järjestön intranettiä.

Suunnitelman mukaan.

Osallistutaan tarpeen mukaan
seminaareihin ja
yhteistyökumppaneiden tapaamisiin.

Suunnitelman mukaan.

Osallistutaan Helsinki-Teamin
toimintaan

Toiminnanjohtaja kuului Helsinki-Teamin hallitukseen. Judit
Kemppilä liittyi Helsinki-teamiin toimintaan keväällä 2021.
Opintomatkalle Lissaboniin osallistui toiminnanjohtaja.

Ollaan yhteydessä Helsingin
nuorisopalveluiden eri toimintoihin ja
toimistoihin tarpeen mukaan.

Suunnitelman mukaan.

Harrastustoiminnan tuki on osa Stadin
Nuorisoseurojen toimintaa.

Toiminnanohjaaja Judit Kemppilä on ollut mukana
Harrastustoiminnan tuen verkostossa. Samoin edellinen
toiminnanohjaaja Pirita Laiho.

Etsitään aktiivisesti uusia
yhteistyökumppaneita tai
hankepartnereita, jotka tukevat Stadin
Nuorisoseurojen strategiaa.

Avarttisäätiön kanssa tehtiin yhteistyötä Avarttitoiminnan
käynnistämiseksi.
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4. Hallinto ja talous

Toimenpiteet:
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.

Toteuma:

Kevätkokous pidettiin 8.4.2021 ja syyskokous 23.11.2021.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa.
Johtoryhmään kuuluivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
sekä Johanna Hakala.
Talous- ja henkilöstöohje päivitettiin marraskuussa 2021.

Yhteistyö
Tehdään tiivistä yhteistyötä EteläSuomen aluetoimiston kanssa.

Suunnitelman mukaan.

Stadin Nuorisoseurojen henkilöstö
koostuu toiminnanjohtajasta,
toiminnanohjaajasta, kerho- ja
leirikoordinaattori-tanssinopettajasta,
media-assistentista,
nuorisotalotoiminnasta johtavasta
ohjaajasta, 2 nuoriso-ohjaajasta ja
iltapäivätoiminnanohjaajasta.
Lisäksi palkataan projektiluontoisesti
päiväleiriohjaajia, iltapäiväohjaajia sekä

Henkilöstöön kuuluivat toiminnanjohtaja (ostopalvelusopimus)
Iija Filen, Pirita Laiho toiminnanohjaajana 11.4.2021 asti ja Judit
Kemppilä toiminnanohjaajana 1.3.2021 alkaen (hoitaen ennen
kerho- ja leirikoordinaattorin tehtäviä). Vera Karvonen
palkattiin oppisopimuksella osa-aikaiseksi kerho- ja
leirikoordinaattoriksi 1.11.2021 alkaen. Sini Padilhan
perhevapaasijaisena aloitti Veera Pokki 1.11.2021.
Tanssinopettajana toimi Elias Martikainen.
Nuorisotalon johtavana ohjaajana toimi Iida Lonkila, ohjaajana
Timi Noro (opintovapaalla 10.5.2021 asti) ja ohjaaja Miia
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tuntiperusteisesti harrastusryhmien
ohjaajia ja kurssien kouluttajia.

Aapajärven (opinto- ja perhevapaalla) sijaisena Laura HeinlahtiJämsen. Iltapäivätoiminnassa työskenteli Kaija-Liisa Välikangas,
Nestor Fuxtri, Jasmin Jalo (8.8.2021 alkaen) sekä talolla
ohjaajana Taika Bryson. Lisäksi eri toiminnoissa on
työskennellyt lyhyempiä aikoja lukuisia sijaisia sekä osa-aikaisia
ohjaajia.

Tarjotaan alan opiskelijoille
harjoittelupaikkoja ja annetaan
opiskelijalle ohjausta harjoittelussa.

Vuoden aikana on 3 harjoittelijaa. HUMAK:in
yhteisöpedagogiopiskelijat Iina Hentilä ja Iisa Metsälinna ovat
olleet harjoittelussa lokakuusta 2021 lähtien. Heidän
harjoittelunsa on painottunut Avartti-toiminnan
käynnistämiseen ja ohjaamiseen. Judit Kemppilä on toiminut
heidän ohjaajanaan.

Eri hankkeisiin palkataan tarvittaessa
hankkeesta vastaavat työntekijät.

Suunnitelman mukaan.

Työllistämistuin pystytään tarvittaessa
palkkaamaan muita toimintaa
toteuttavia työntekijöitä.

Oppisopimuksessa aloitti yksi henkilö.

Kuukausipalkkaisille vähintään 30 tuntia Suunnitelman mukaan
tekeville työntekijöille myönnetään
vuosittain 20 kappaletta liikunta- ja
kulttuuriseteliä.
Jalkautetaan henkilökohtaisen työn
arviointiprosessi Stadin
Nuorisoseuroissa.

Prosessi on siirretty vuodelle 2022.

Kehityskeskustelut järjestetään 1- 2
kertaa vuodessa. Mahdollisuuksien
mukaan järjestetään myös
ryhmäkehityskeskustelu ja työnohjaus.

Työnohjausta on tarjottu tarvittaessa.

Työyhteisön koulutus- ja virkistyspäiviä
järjestetään 2 kertaa vuodessa.

Koulutussuunnitelma tehty ja koulutuskorvaus haettu.

Henkilöstö osallistuu omaa
ammattitaitoa tukevaan koulutukseen
vähintään kerran vuoden 2021 aikana.
Koulutuksista vahvistetaan erillinen
koulutussuunnitelma vuosittain.

15.1. Höntsä-koulutus Pirita Laiho
Startti osaamisperusteisuuteen -koulutuskokonaisuuteen (2 op)
Pirita Laiho - kevät 2021. Judit Kemppilä: Nuorten Akatemian
Fragile - Särkyvää koulutus 24.4. ja Kansalaisfoorumin
Videoinnin ja striimauksen perusteet -koulutus 17.5.–10.6.2021

Stadin Nuorisoseurojen toimisto
sijaitsee liiton toimiston yhteydessä
Vernissakadulla.

Suunnitelman mukaan.

5. Liitteet

Alueen koulutus ja tapahtumakalenteri
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