Toimintakertomus 2018
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.
Suomen Nuorisoseurat ry:n strategia ja kolmivuotisohjelma ohjaavat Stadin Nuorisoseurojen
toimintaa.
Osana Stadin Nuorisoseurat ry:n toimintaa on Munkkivuoren Nuorisotalo, jonka toiminnasta
Stadin Nuorisoseurat vastaa Helsingin kaupungin kanssa tehdyn palvelusopimuksen nojalla.
Vuoden 2018 tavoitteena Stadin Nuorisoseuroissa oli markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen,
kerhotoiminnan tukeminen ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen.
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1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta

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

Toteuma

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

Seuroja on tuettu kerhotoiminnan käynnistämisessä.

Kannustetaan seuroja perustamaan
Tempoa Tenaviin
musiikkiliikuntaryhmiä.

Karjalan Nuorissa käynnistyi yhteensä 6 tempoa tenaviin
ryhmää. Lisäksi Siltamäen nuorisoseurassa toimi tete -ryhmä

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

Leirejä järjestettiin Klaukkalan, Kerkkoon ja Pornaisten
Pohjoisessa Nuorisoseurassa.

Järjestetään koulun jälkeistä
lakisääteistä iltapäivätoimintaa lapsille
Munkkivuoren nuorisotalolla.

Kerhossa oli 42 lasta.

Järjestetään vauvasirkusryhmiä.

Ryhmiä järjestettiin 27 kappaletta ja niihin osallistui yhteensä
229 perhettä. Ryhmiä järjestettiin Munkkivuoressa, Viikissä ja
Maunulassa. Opettajana toimi Maria Krestanoff.

Vastataan Munkkivuoren nuorisotalon
toiminnasta. Talon toiminnasta
laaditaan erillinen
toimintasuunnitelma.

Nuorisotalo toimii Munkkivuoren alueiden toimintakeskuksena.
Talon toiminnasta laaditaan erillinen toimintakertomus.

12 eri harrastusryhmää, joissa yhteensä 150 alle 29-vuotiasta
nuorisoseuralaista
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–

Ohjaajakoulutus
Knoppi-perusohjaajakoulutus
yhteistyössä Etelä-Hämeen kanssa.

Kevään koulutukseen 26-28.1 osallistui 15 nuorta 5 eri seurasta.
Syksyn koulutuksen aloitti 6 nuorta 4 eri seurasta. Kouluttajina
toimivat Pirita Laiho ja Joonas Pokkinen
Luova lava Knoppikoulutukseen osallistui kaikki 12 9luokkalaista kesätelityöntekijää.

Knoppi Pro- ohjaajakoulutus Luova Lava
ohjaajille

Kaikki 38 Luova Lava ohjaajaa kävivät koulutuksen.

Leiriohjaajakoulutus

Leiriohjaajien koulutustapaaminen järjestettiin Lahdessa 31.5.,
johon osallistui 8 Naumin mysteeri -leirin ohjaajaa.

Vauvasirkusvirikekurssi ohjaajille

Koulutus järjestettiin 15-16.9. Munkkivuoressa. Koulutukseen
osallistui 11 kurssilaista. Kouluttajana toimi Katja Timlin

Vauvasirkustäydennyskoulutus

Täydennyskoulutus järjestettiin 15.4. Koulutukseen osallistui 8
kurssilaista. Kouluttajana toimi Katja Timlin.

Sirkusvirikekoulutus

Koulutus järjestettiin 3.3. Koulutukseen osallistui 5 kurssilaista
Kouluttajana toimi Taija Kummelus-Eskelinen

Teatterivirikekurssi

Koulutus järjestettiin 14.4. Koulutukseen osallistui 5 kurssilaista.
Kouluttajana toimi Hanna Häyhä.

Kouluikäisten tanssivirikemateriaalikurssi

Koulutusta ei järjestetty, koska materiaali ei valmistunut.

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

Kansantanssiohjaajien starttikurssi järjestettiin Munkkivuoren
nuorisotalolla 15.12. Koulutukseen osallistui 8 kurssilaista.
Kouluttajana toimi Hanna Poikela.

–

Harrastusalakohtaiset
ohjaajakoulutukset
Tiedotetaan osaamiskeskusten
järjestämistä harrastusalakohtaisista
ohjaajakoulutuksista.
Ohjaajahuolto
Järjestetään ohjaajien olohuone
nuorisoseurafoorumin yhteydessä

Järjestetään ohjaajien ja
–
luottamishenkilöiden koulutusja
virkistysmatka

Arviolta 20 ohjaajaa osallistui vuoden aikana
harrastusalakohtaisiin koulutuksiin.

Ohjaajien olohuone järjestettiin keväällä nuorisoseurafoorumin
yhteydessä.

Matkaa ei järjestetty
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Tapahtumat
Tanssiralli
Järjestetään valtakunnallinen lasten ja
nuorten tanssikatselmus

Valtakunnalliseen lasten ja nuorten tanssiralli Katselmukseen
28-29.4. Lahdessa osallistui 6 ryhmää Kerkkoon
Nuorisoseurasta, Klaukkalan Nuorisoseurasta ja Karjalan
Nuorista. Toiminnanohjaaja osallistui järjestelyihin.

Luova lava lapsille -leirit 4-15.6.
Järjestetään 20 kpl luova lava lapsille
päiväleirejä Helsingissä.

Leirejä järjestettiin yhteensä 22 kpl. Leiripaikkoina olivat
Annantalo, toimintakeskus Happi, Laajasalon, Munkkivuoren,
Kannelmäen, Kallahden, Ruoholahden, ja Viikin nuorisotalot,
–
Myllykylän kylätalo, Tapanilan kylätila sekä Siltamäen kerhotila.
Leireille osallistuu 323 lasta. Ohjaajia oli yhteensä 40, joista 11
kesäseteliohjaajia

Hetki taiteilijana konsertti
Järjestetään 2 luova lava -konserttia
tapahtumatalo Gloriassa.

Gloriassa järjestettiin 2 hetki taiteilijana konserttia 8.6. ja 15.6.
Molemmissa konserteissa oli täysi katsomo (arviolta 600
katsojaa) ja esitysten teemana oli Uni.

Vauvasirkusesitykset

Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 9 vauvasirkusesitystä
Maunulassa, Munkkivuoressa ja Viikissä aina vauvasirkuskurssin
päätteeksi.

Lasten kesäleiri Naumissa
Järjestetään perinteinen telttaleiri
yhteistyössä Etelä-Hämeen kanssa

26-29.6. Leirille osallistuu 55 lasta ja 9 ohjaajaa ja 5 apuohjaaja.

Iltapäivätoiminnan alueelliset
tapahtumat
Alueen iltapäiväkerhot järjestävät
yhteisiä alueellisia tapahtumia kerhoon
osallistuville lapsille ja heidän perheille.

Yhteistyö alueen ip-toimijoiden kanssa tiivistyy ja yhdessä
järjestettiin erilaisia tapahtumia.

Valtakunnalliset tapahtumat
• Folklandia Hki-Tallinna

Arviolta 80 henkilöä osallistui alueelta.

–

•

Pispalan Sottiisi

Arvioilta 150 henkilöä osallistui alueelta. Ryhmiä oli Karjalan
Nuorista, Katrillista, Kerkkoon Ns.sta ja Klaukkalan Ns:sta

•

Kansantanssin kääntöpiiri

Kääntöpiiriin 31.8-2.9 Tampereelle alueen ohjaajista osallistui
Elias Martikainen, Jaana Inkiläinen, Riina Hosio, Sini Hirvonen ja
Pirita Laiho

•

Nuorisoseurakokous

14 henkilöä osallistui alueelta. Toiminnanohjaaja- ja johtaja
osallistuivat kokoukseen.
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•

Teatterilaiva

Luova Lava järjestäjien tapaaminen

Arviolta 20 henkilöä osallistui teatterilaivalle Klaukkalan ja
Pornaisten pohjoisesta nuorisoseurasta.
Toiminnanohjaaja- ja johtaja osallistuivat valtakunnalliseen
Luova Lava järjestäjien tapaamiseen 16.3. Mikkelissä

Kynttilöiden sytytys presidenttien
haudoille

Järjestettiin 5.12 Helsingissä Hietaniemien hautausmaalla
kynttilöiden sytytys edesmenneiden presidenttien haudoille.
Tilaisuuteen osallistui 11 tekijää.

Osallistumme järjestön
iltapäivätoimintaverkon työskentelyyn
ja iltapäivätoiminnan kehittämiseen

Toiminnanjohtaja, iltapäivätoiminnan vastuuohjaaja ja ohjaaja
osallistuivat Oulussa 19.1. järjestettyyn tilasuuteen.

Allianssi -risteily

Toiminnanohjaaja, toiminnanjohtaja ja 2 nuorisotyöntekijää
osallistuivat allianssiristeilyyn 11-12.4.

Tiedotuksen keinoin tuodaan seurojen
tietoon kansainvälisen toiminnan
mahdollisuuksia.

Kansainvälisestä toiminnasta on tiedotettu osana muuta
tiedotusta.

Tuetaan seuroja osallistumaan
Opetushallituksen kansainvälisen
ohjelman mahdollisuuksiin.

Ohjelman mahdollisuuksista on tiedotettu osana muuta
tiedotusta.

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

Tavoite

Kaikkien tiedot ovat ajantasaiset.

Aluetoimisto huolehtii, että seurojen
toimintatiedot on palautettu
nuorisoseurarekisteriin

Palautusprosentti oli 100%

Tuetaan seuroja jäsenrekisterin
käytössä.

Tukea on annettu sähköpostilla, puhelimessa ja
seuratapaamisissa.

–
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.
•

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

Vuoden nuorisoeuralaiseksi valittiin Sini Hirvonen; Karjalan
Nuorten puheenjohtaja

Vuoden Uusmaalaiseksi nuorisoseuraksi valittiin Karjalan Nuoret
Helsingistä
Vuoden ohjaajaksi valittiin Riina Hosio

Röykän-Leppälammen Ns:n 28.10. Ja Kerkkoon Nuorisoseuran
27.1. 100-vuotisjuhlissa myönnettiin useita merkkejä

Suunnitelman mukaan.

Syksyn seurakäynneillä jaettiin vapaaehtoisten korttipakkaa, ja
käytiin läpi eri vaihtoehtoja korttipakan hyödyntämiseen.

–
Stadin Nuorisoseurat ry:n toimintakertomus 2018
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Tarjotaan tarpeen mukaan järjestötyötä Vuoden aikana järjestettiin tietosuojakoulutus 12.3.
tukevaa koulutusta mm.
verkko/lähikoulutuksena. Koulutukseen osallistui 10 henkilöä.
järjestyksenvalvojakurssi, ensiapukurssi
Tehdään yhteistyötä Helsingin
kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa
ja tuotetaan kursseja sekä tarjotaan
työkokeilupaikkoja

Seurakäynnit
Toteutetaan vuoden aikana alueelliset
seurakäynnit

Työkokeilupaikkoja tarjottiin 11 kpl Luova lava leireille, mutta
halukkaita työkokeilijoita ei löytynyt

Toteutettiin alueelliset seurakäynnit seuraavasti:
3.10 Pornainen, paikalla 3 seurasta 9 henkilöä
10.10 Vahijärvi, paikalla 5 seurasta 10 henkilöä
22.11 Palojoki, paikalla 4 seurasta 15 henkilöä

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

Tavattiin vuoden aikana useita kertoja niin Karjalan Nuorten kuin
Siltamäenkin edustajia. Muihin seuroihin on oltu yhteydessä
tarpeen mukaan.

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

15.4. Toiminnanjohtaja ja ohjaaja osallistuivat Karjalan Nuorten
konserttiin Savoy-teatterissa, jossa heille myönnettiin vuoden
uusmaalainen seura tunnustus.

Kuullaan ja kuunnellaan seurojen
tarpeita ja haasteita.

27.1. Toiminnanjohtaja osallistui Kerkkoon nuorisoseuran 100juhliin Kerkkoossa.
21.4. Toiminnanohjaaja osallistui Karjalan Nuorten Illuusiotapahtumaan Munkkivuoressa
22.8. Klaukkalan NS.n ohjaajatapaaminen ja kesäteatteri.
Toiminnanohjaaja osallistui
24.8. Tehdaskylä Folk Kerkkoon NS:n 100-vuotisjuhlakonsertti.
Toiminnanohjaaja osallistui
Toiminnanohjaaja ja johtaja osallistuivat Siltamäen Ns;n 40vuotisjuhliin 27.10
Toiminnanohjaaja ja johtaja osallistuivat Röykän-Leppälammen
100 -vuotisjuhliin 28.10

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

Toiminnanohjaaja ja -johtaja sekä kerhokoordinaattori
osallistuivat työntekijäpäiville 8-11.5. Pärnussa ja 4-6.9
Virtuaalisesti.
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Oppilaitosyhteistyö
Kehitetään yhteistyötä alueen alan
oppilaitosten kanssa. Yhteistyön
muotoja ovat esimerkiksi
harjoittelijoiden harjoittelupaikat ja
opinnäyteyhteistyö.

Luova lava leireillä oli vapaaehtoistyön kurssia suorittamassa Mira
Vinnari.
Lisäksi oppilaitosten kautta rekrytoitiin leireille ohjaajia.

–

–

3. Viestintä ja vaikuttaminen

Toimenpiteet:

Tavoite

Laaditaan viestintä- ja
markkinointisuunnitelma.

Viestintää ja markkinointia kehitettiin ja media-assistentin avulla
pystyttiin entistä paremmin kehittämään viestintää ja
markkinointia.

Viestintää tehdään viestintästrategian
mukaisesti.

Viestinnässä noudatetaan liiton ohjeistusta.

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

Graafinen ilme oli käytössä kaikessa viestinnässä.

Luodaan malleja ja pohjia seurojen
käyttöön ja tehdään tarvittaessa
viestintäyhteistyötä.

Media-assistentti tuki seuroja viestinnässä ja markkinoinnissa.

Stadin Nuorisoseurat ry:n toimintakertomus 2018

8

Tuetaan seuroja paikallisten
markkinointitapahtumien kanssa.

Tuettu. Muutamaan kertaan kokeiltiin maksullista Facebook –
markkinointia usean seuran tapahtumissa.

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

Lehti ilmestyi 4 kertaa. Uutismaa tehtiin vain Uudenmaan
alueelle.

Julkaistaan sähköinen Uutismaa –
tiedotetta 11 kertaa vuoden 2018
aikana.

Sähköinen Uutismaa -tiedote ilmestyi 7 kertaa.

Lähetetään kaksi kertaa vuodessa
ohjaajatiedote postitse

Kirjeet lähetettiin helmikuussa ja syyskuussa 186 ohjaajalle.

Huolehditaan Internet –sivuille
ajankohtaiset tiedot toiminnasta.

Sivut ovat ajan tasalla.

Huolehditaan Facebook –sivuille
ajankohtaiset tiedot toiminnasta.

Sivuilla oli 117 julkaisua. Sivuilla on yhteensä 238 tykkääjää.

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

Seuroja on tuettu tarpeen mukaan.

Tuotetaan sähköinen kesäteatteriesite

Kesäteattereista julkaistiin sähköinen kesäteatteriesite, jossa oli
6 seuran esityksen tiedot.

Hyödynnetään Facebookin maksullista
markkinointia

Maksullista mainontaa kokeiltiin Luova lava leirien
markkinoinnissa.

Sisäisessä viestinnässä hyödynnetään
järjestön intranettiä.

Nuora on aktiivisesti käytössä.

Osallistutaan tarpeen mukaan
seminaareihin ja
yhteistyökumppaneiden tapaamisiin.

Toiminnanohjaaja- ja johtaja sekä kerhokoordinaattori ovat
osallistuneet useisiin tilaisuuksiin.

Osallistutaan Helsinki-Teamin
toimintaan.

Osallistuttiin sekä syys- että kevätkokoukseen. Toiminnanjohtaja
kuului Helsinki-Teamin hallitukseen ja osallistui
seminaarimatkaan 15.-16.5.

–

–
Ollaan yhteydessä Helsingin
nuorisotoimeen eri toimintoihin ja
toimistoihin tarpeen mukaan.

Toiminnanohjaaja ja -johtaja ovat osallistuneet tarpeen mukaan
eri tilaisuuksiin. Stadin nuorisoseurat taittoivat kesäesitteen
projektiavustuksella.

Harrastustoiminnan tuki on osa Stadin
Nuorisoseurojen toimintaa.
Stadin Nuorisoseurat ry:n toimintakertomus 2018
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Etsitään aktiivisesti uusia
yhteistyökumppaneita tai
hankepartnereita, jotka tukevat Stadin
Nuorisoseurojen strategiaa.

Toiminnanjohtaja vastaa liitossa harrastustoiminnan tuesta ja
toiminnanohjaaja ja kerhokoordinaattori kuuluvat verkostoon.
Osallistuttiin hiihtolomaviikolla Messukeskukseen
Nuorisotoimen Reaktoritapahtumaan 2 päivänä 21-22.2.
21.4. Osallistuttiin Maunulassa lasten lauantai-tapahtumaan
esittelemällä vauvasirkustoimintaa
28.9. osallistuttiin Vauvan päivän tapahtumaan Maunulan
kirkoilla

–

24.11. Lastenviikon Pop up tapahtuma kauppakeskus Redissä

4. Hallinto ja talous
Toimenpiteet:

Tavoite

Strategia
Jalkautetaan Stadin Nuorisoseurojen
strategia.

Strategiaa on jalkautettu toimintaan.

Viralliset kokoukset
Järjestetään sääntöjen määräämät
syys- ja kevätkokoukset.

Kevätkokous järjestettiin 17.3. ja kokoukseen osallistui 11
osallistujaa 5 seurasta. Syyskokous järjestettiin 17.11. Ja
kokoukseen osallistui 6 osallistujaa 4 eri seurasta.

Stadin Nuorisoseurat ry:n toimintakertomus 2018

10

Yhdistyksen toimintaa johtaa
syyskokouksen valitsema johtokunta.
Johtokunta
Johtokunta kokoontuu vuoden aikana
tarvittaessa.
Johtokunta valitsee keskuudestaan
johtoryhmän, johon kuuluu 3 jäsentä.

Johtokunta kokoontui 25.1., 15.2., 3.5., 7.6., 27.8., 20.9., 25.10.
Ja 10.12., joista yhden kerran etänä. TARKISTA
Johtoryhmään kuuluivat puheenjohtaja Heikki Peisa,
varapuheenjohtaja Johanna Hakala ja Jaana Inkiläinen.
Johtoryhmä kokoontui yhden kerran etänä.

Johtokunnan ja johtavan työntekijän
oikeudet ja vastuu määritellään talousja henkilöstöohjeessa.

Talous- ja henkilöstöohjetta noudatettiin toiminnassa.

Yhteistyö
Tehdään tiivistä yhteistyötä Suomen
Nuorisoseurojen Uudenmaan
aluetoimiston kanssa.

Puheenjohtaja osallistui liiton valtuuston kokoukseen 24.-25.11.

Tehdään tiivistä yhteistyötä EteläHämeen aluetoimiston kanssa.
Järjestetään toiminnan
kehittämispäivä.

Suunnitelman mukaan.

Kehitetään vuoden aikana
taloushallinnon prosesseja mm.
leirimaksujen
ilmoittautumisjärjestelmää uusimalla.

Leiri- ja kerhomaksuissa käytössä on Puoti -järjestelmä, jossa
maksut maksetaan toimintoon ilmoittautuessa.

Stadin Nuorisoseurojen henkilöstö
koostuu toiminnanjohtajasta,
toiminnanohjaajasta, kerho- ja
leirikoordinaattorista,
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 (30.6. asti) ja Iida Lonkila
(1.11. Alkaen) , nuoriso-ohjaajina Timi Noro ja Miia Aapajärvi ja
iltapäivätoiminnan ohjaajina Kaija-Liisa Seppälä ja Sanna
Väätäinen sekä osa-aikaisena iltapäiväohjaajana Guillem Garcia.
Osa-aikaisena leiri- ja kerhokoordinaattorina toimi
ostopalvelusopimuksen nojalla Sari Svensson (1.2.-6.8.) ja Judit
Kemppilä (20.8. alkaen) ja media-assistenttina Sini Padilha.
Tanssinopettajana toimi Elias Martikainen (9.8. alkaen). Osaaikaisina kerhonohjaajina toimivat vuoden 2018 aikana AnnaMari Ohtamaa, Antti Wuokko, Milla Hilke, Anni Rainio ja Petra
Haapio.

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

Mira Vinnari toimi Luova lava -leireillä harjoittelijana.
Nuorisotalolla ja iltapäiväkerhossa oli vuoden aikana useita
harjoittelijoita.
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avoin nuorisotoiminta sekä
iltapäiväkerhotoiminta.
Eri hankkeisiin palkataan tarvittaessa
hankkeesta vastaavat työntekijät.

Erillisiä hankkeita ei ollut.

Työllistämistuin pystytään tarvittaessa
palkkaamaan muita toimintaa
toteuttavia työntekijöitä.
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.

Suunnitelman mukaan.

Työyhteisön koulutus- ja virkistyspäiviä
järjestetään 2 kertaa vuodessa.

Virkistyspäivät järjestettiin 29.5. ja 30.11.

Työterveyshuolto järjestetään
yleislääkäritasoisena.

Suunnitelman mukaan. Palvelun toteutti Terveystalo oy.

Henkilöstö osallistuu omaa
ammattitaitoa tukevaan koulutukseen
vähintään kerran vuoden 2018 aikana.

Suunnitelman mukaan. Koulutuksista on laadittu
koulutussuunnitelma.

–

Toiminnanohjaaja osallistui Open Badge- merkkikoulutukseen
keväällä ja MOK Intercultural competence training koulutukseen
syksyllä.
Stadin Nuorisoseurojen toimisto
sijaitsee liiton toimiston yhteydessä
Vernissakadulla.

Suunnitelman mukaan.

5. Liitteet
• Alueen koulutus ja tapahtumakalenteri
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