Toimintakertomus 2020
Johdanto
Vuoden 2020 tavoitteena Stadin Nuorisoseuroissa oli palvelulupausten jalkauttaminen
käytäntöön, uudentyyppisten koulutusten luominen ja nuorisoseuraliikkeen oman arvon
kohottaminen.
Vuosi 2020 oli varsin poikkeuksellinen koronaviruspandemian iskettyä Suomeen keväällä 2020.
Epidemian vuoksi Suomessa otettiin käyttöön valmiuslaki, joka sulki Suomessa kouluja myöden
lähes kaiken livenä toteutettavan toiminnan.
Kevään aikana pystyttiin nopeasti reagoimaan tilanteeseen ja esimerkiksi siirtämään
kerhotoiminta osin verkon välityksellä pidettäväksi. Myös säännöt mahdollistivat etäkokouksen
pitämisen jo ennen yhdistyslain väliaikaista muutosta.
Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta Luova lava –leirit onnistuivat hyvin. Myös koulutusten
järjestäminen verkon kautta oli toimiva keino tavoittaa toimijoita. Pandemian aikana paikalliset
seurat osoittivat venymiskykynsä pystyen muokkaamaan toimintaansa tarpeen mukaan.
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1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta
Toimenpiteet:

Toteuma

Kerhotoiminnan käynnistäminen ja
tukeminen
Osallistutaan eri harrastusalojen
kerhojen organisointiin Helsingissä.

Vuoden aikana käynnistettiin Luova lava kerhoja, sekä autettiin
paikalliseuroja oman toiminnan käynnistämisessä. Keväällä
pidettiin nopeassa aikataulussa ohjaajien kanssa teamspalavereja etätoiminnasta sekä hankittiin ja koulutettiin
etätoimintaan soveltuvia alustoja ja ideoitiin yhdessä
etätoimintamuotoja.
Luova lava -kerhoja oli Stadin Nuorisoseuroilla keväällä 2020 15
kpl, joissa osallistujia 121 kpl ja heistä 117 henkeä 7-12 –
vuotiaita. Näistä kerhoista Vuoniityn ryhmä oli uusi.
Syksyllä 2020 vastaavia kerhoja oli 11 kpl ja osallistujia 100,
joista 96 henkeä 7-12 –vuotiaita.

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

Uusia luova lava leirien järjestäviä seuroja ei ollut, johtuen
kevään poikkeusoloista.

Järjestetään koulun jälkeistä
lakisääteistä iltapäivätoimintaa lapsille
Munkkivuoren nuorisotalolla.

Iltapäivätoimintaa järjestettiin koko vuoden ajan. Keväällä
koulujen sulun aikana toiminta järjestettiin sitä erityisesti
tarvitseville lapsille koululla yhdessä HJK:n iltapäivätoiminnan
kanssa.

Järjestetään vauvasirkusryhmiä ja
julkaistaan materiaalia
vauvasirkustoimintaan. Suunnitellaan
sirkustoiminnan laajentamista
perhesirkukseen.

Keväällä järjestettiin 7 ryhmää kolmessa eri paikassa
Munkkivuoressa, Viikissä ja Maunulassa, perheitä oli mukana 74
kappaletta. 9 ryhmän toiminta jouduttiin
keskeyttämään/perumaan kevään poikkeusolojen takia, joissa
oli yhteensä 81 perhettä.
Syksyllä järjestettiin toimintaa neljässä eri paikassa, uutena
paikkana Tapanila. Syksyllä käynnistettiin myös
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Perhesirkusryhmät 3-7-vuotiaille Munkkivuoressa. Syksyllä
ryhmiä oli yhteensä 12 kpl, joissa yhteensä 80 perhettä mukana.

Vastataan Munkkivuoren nuorisotalon
toiminnasta. Talon toiminnasta
laaditaan erillinen
toimintasuunnitelma.

Talon toimintaa järjestettiin toimintasuunnitelman mukaisesti
18.3.2020 asti. Loppukevään ajan nuorisotyötä toteutettiin
digitaalisesti ja jalkautuen. Kesän leirit ja kesätoiminta
järjestettiin normaalisti. Syyskaudella nuorisotalo oli auki
normaalisti, kävijämäärää rajoittaen, marraskuun loppuun
saakka. Poikkeusaikana nuorisotalo käytti työvälineinään
digitaalisia ratkaisuja sekä alueelle jalkautumista Helsingin
Kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ohjeistuksen
mukaisesti.

Ohjaajakoulutus
Knoppi-perusohjaajakoulutus
yhteistyössä Etelä-Hämeen kanssa.

Knoppi ohjaajakoulutus järjestettiin lähes suunnitellusti. Kevään
2 jakso pidettiin Lahdessa 30-31.1. ja siihen osallistui 12.
Nuorta. 3-jaksoa jouduttiin poikkeusolojen takia siirtämään
keväältä syksyllä, ja se pidettiin yksi päiväsenä 12.9.
Syksyn kurssi käynnistyi normaalisti 14-15.11. 9 nuoren voimin.

Knoppi Pro- ohjaajakoulutus Luova Lava
ohjaajille

Luova lava ohjaajien koulutus pidettiin verkossa suunnitellusti
toukokuussa Teams-sovelluksen avulla. Koulutukseen osallistui
kaikki 39 luova lava ohjaajaa.

Paritanssikurssi-kurssi

Paritanssikurssi pidettiin Munkkivuoressa 8.2. ja siihen osallistui
16 osallistujaa. Kouluttajana toimi paritanssilähettiläs Béla
Gazdag jr.

Improvisaatio-kurssi

Improvisaatiokurssi peruuntui vähäisen osallistujamäärän takia.

Pariakrobatia- ja perhesirkuskoulutus

Pariakrobatia ja perhesirkuskoulutus pidettiin 8.3. ja siihen
osallistui yhteensä 12 henkilöä. Kouluttajina toimivat Katja
Timlin ja Sanna Kopra.

Leiriohjaajakoulutus

Leiriohjaajakoulutus peruttiin, koska keväällä päätettiin olla
pitämättä leiriä Covid-19 tilanteen takia.

Luovat menetelmät -kurssi

Luovien menetelmien kurssi peruttiin kevään poikkeusolojen
takia

Vauvasirkusvirikekoulutus

Vauvasirkusvirikekoulutus peruttiin covid-19 viruksen takia.

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

Covid-19 viruksen takia erillisiä virikekursseja ei järjestetty.
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Harrastusalakohtaiset
ohjaajakoulutukset
Tiedotetaan osaamiskeskusten
järjestämistä harrastusalakohtaisista
ohjaajakoulutuksista.

Harrastusalakohtaisia ohjaamis- ja muita koulutuksia pidettiin
vuoden aikana Teams- ja Zoom-yhteyksien kautta. Tiedotimme
asioista sekä Facebook että sähköisen uutiskirjeen.

Ohjaajahuolto
Mallinnetaan ohjaajahuollon
järjestäminen vuoden aikana ja
järjestetään tarvittavia tapahtumia.

Vuoden aikana rakennettiin ohjaajahuollolle muutama erilainen
konsepti. Toinen oli virtuaalinen ohjaajatapaaminen, jossa
jokainen ohjaaja pääsee kertomaan omista ohjausasioista, joita
vertaistuen avulla ratkotaan ja joista keskustellaan. Tämä malli
toimii niin yleisohjaajahuoltona, kuin harrastusalakohtaisenakin.
Toinen koulutuksellinen malli on ohjaajaawebinaari, jossa on
aina joku teema, alustus ja sen jälkeen siitä asiasta keskustelu.
Vuoden aikana pidettiin 12 ohjaajahuollon tapaamista.

Tapahtumat
Tanssikatselmus
Järjestetään maakunnallinen lasten ja
nuorten tanssikatselmus

Kevään tanssikatselmusta ei järjestetty poikkeusolojen takia.

Luova lava lapsille -leirit 1-12.6.
Järjestetään 20 kpl luova lava lapsille
päiväleirejä Helsingissä.
Järjestetään nuorten 11-14-vuotiaiden
luova lava leiri

Luova lava leirejä järjestettiin 22 kappaletta, joista 3 järjestettiin
vielä 15-18.6. eli otettiin myös kolmas leiriviikko käyttöön.
Leireille osallistui yhteensä 332 leiriläistä. Leirien kokoa
jouduttiin rajoittamaan tilojen takia johtuen covid-19
viruksesta. Myös joitain leiripaikkoja ei saatu käyttöön
kaupungin omien ohjeistusten takia, joissa ei saanut olla kahta
eri järjestäjää samaan aikaan.
Nuorten leiri järjestettiin suunnitellusti ja siihen osallistui 31
nuorta.

Järjestetään 2 luova lava -konserttia.

Leirien perinteistä loppukonserttia ei järjestetty covid-19
viruksen takia, mutta jokainen leiri otti valokuvia ja teki pienen
videoesityksen leiriviikon päätteeksi, jonka linkki jaettiin
vanhemmille katsottavaksi. Tämä sai kiitosta vanhemmilta

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

Leiri peruttiin covid-19 viruksen takia.
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Iltapäivätoiminnan alueelliset
tapahtumat
Alueen iltapäiväkerhot järjestävät
yhteisiä alueellisia tapahtumia kerhoon
osallistuville lapsille ja heidän perheille.

Covid-19 viruksen takia, jouduimme perumaan alueelliset
tapahtumat.

Nuori Kulttuuri
Kannustetaan ryhmiä osallistumaan
Nuori Kulttuuri tanssikatselmuksiin

Nuori kulttuuri tapahtuma jouduttiin siirtämään syksylle ja
pidettiin lopulta virtuaalisena. Kannustettiin ryhmiä
lähettämään videoita esityksistään.

Valtakunnalliset tapahtumat
• Folklandia Hki-Tallinna

Folklandialle osallistui noin 50 alueen tanssi- ja
musiikkiharrastajaa. Toiminnanohjaaja osallistui tapahtuman
järjestelyihin.

•

Nuorisoseurafoorumi

Nuorisoseurafoorumi peruttiin covid-19 takia

•

Sottiisi moves

Sottiisi moves siirtyi kesäkuulta lokakuulle ja toteutettiin lopulta
virtuaalisesti. Alueen ryhmiä osallistui streamin toteuttamiseen
ja virtuaaliseen Tanssiralliin.

•

Kansantanssin kääntöpiiri

Kansantanssin kääntöpiiri toteutettiin suunnitellusti. Alueen
ohjaajista kääntöpiiriin osallistui Sini Hirvonen, Elias
Martikainen ja toiminnanohjaaja Pirita Laiho sekä
toiminnanjohtaja Iija Filen.

•

Teatterilaiva

Teatterilaiva peruuntui covid-19 viruksen takia

Kannustetaan seuroja osallistumaan
liiton tapahtumiin.

Suunnitelman mukaan.

Osallistumme järjestön
iltapäivätoimintaverkon työskentelyyn
ja iltapäivätoiminnan kehittämiseen

Iltapäivätoimijoiden tapaaminen pidettiin Oulussa 17.1.2021 ja
siihen osallistui Iida Lonkila ja toiminnanjohtaja Iija Filen.

Nuori 2020 –tapahtuma Tampere

Nuori 2020 tapahtumaan tammikuussa osallistui
toiminnanjohtaja, toiminnanohjaaja sekä leiri- ja
kerhokoordinaattori.

Tiedotuksen keinoin tuodaan seurojen
tietoon kansainvälisen toiminnan
mahdollisuuksia.

Suunnitelman mukaan.

Tuetaan seuroja osallistumaan CIMO:n
Erasmus + ohjelman mahdollisuuksiin.

Kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksista on tiedotettu eri
paikoissa.
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2. Järjestötoiminta
Toimenpiteet:

Toteuma

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

Seuroille on tarvittaessa tehty tunnuksia ja tapaamisissa
tarkistettu yhteystietoja.

Aluetoimisto huolehtii, että seurojen
toimintatiedot on palautettu
nuorisoseurarekisteriin

Seurojen toimintatiedot on kerätty kaikilta seuroilta.

Tuetaan seuroja uuden jäsenrekisterin
käytössä ja järjestetään tarvittaessa
koulutusta sen käytöstä.

Liitto on järjestänyt koulutusta ja pitänyt webinaareja sekä
julkaissut koulutusmateriaaleja.

Jalkautetaan palvelulupaukset seurojen
aktiiviseen käyttöön.

Palvelulupaukset valmistuvat vuonna 2021.

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

Karjalan Nuoret valittiin nuorisoseurojen vuoden 200
nuorisoseuraksi.
Vuoden tanssiteoksi valittiin Karjalan Nuorten Poie itsekäs ite
Vuoden 2019 toisena ohjaajana palkittiin Pornaisten Pohjoisen
nuorisoseuran Arja Söderlund.
Alueelliset tunnustukset jaetaan 2021.

Stadin Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelma 2020

6

vuoden ohjaaja sekä vuoden
hermanni/hermanska.
Suunnitelman mukaan.
•

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

Kannustetaan seuroja hakemaan ja
haetaan myös itse muita tunnutuksia,
kuten Allianssin nuorisotyön
tunnustuspalkinto.
Etelä-Hämeen aluetoimisto sekä Kansalaisfoorumi järjestivät
Tarjotaan tarpeen mukaan järjestötyötä seuratoimintaa tukevaa koulutusta. Keväällä 2020 ohjaajia
koulutettiin etäkerhomenetelmiin.
tukevaa koulutusta mm.
järjestyksenvalvojakurssi,
ensiapukurssi, alkusammutuskoulutus.
Vuoden aikana tarjottiin koulutusta etätoimintaan. Lisäksi liitto
järjesti ohjaajien työtä tukevaa koulutusta korona-ajan
Tarjotaan seuroille uudentyyppistä
tarpeeseen.
koulutusta, kuten koulutusta
kolmannen sektorin
palvelutuotannosta.
Syksyllä 2020 aloitti palkkatuettu työntekijä sekä oppisopimusopiskelija.
Tehdään yhteistyötä Helsingin
kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa
ja tarjotaan työkokeilupaikkoja
Seurakäynnit
Toteutetaan vuoden aikana alueelliset
seurakäynnit
Tehdään seurakäynti vähintään
kahdesti kaikkiin helsinkiläisiin
seuroihin, joissa on lasten ja nuorten
toimintaa.

Alueelliset seurakäynnit toteutettiin 23.9., 6.10. ja 24.10.

Siltamäen nuorisoseuran ja Karjalan Nuorten kanssa käytiin
jatkuvaa vuoropuhelua korona-ajan toiminnan tilanteesta.

Siirrettiin vuoteen 2021
Mallinnetaan vuoden aikana
teemalliset seurakäynnit.
Aluefoorumi peruttiin covid-19 epidemian takia.
Järjestetään Etelä-Hämeen kanssa
Etelä-Suomen aluefoorumi.
Joka seuraan ollaan ainakin kerran
vuodessa yhteydessä jollakin tavalla
esimerkiksi soittamalla tai
sähköpostilla.

Aktiivisiin seuroihin ollaan oltu yhteydessä eri tavoin.
Yhteydenpidossa on hyödynnetty erilaisia etävälineitä.

Suunnitelman mukaan.
Kuullaan ja kuunnellaan seurojen
tarpeita ja haasteita.
Valtakunnalliset koulutustapahtumat
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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.

Työntekijäpäiville 4.-6.2. Sekä etätyöntekijäpäiville 8.-10.9.
osallistuivat toiminnanohjaaja, toiminnanjohtaja sekä leiri- ja
kerhokoordinaattori.

Vuoden aikana tarjottiin harjoittelupaikkaa kolmelle Vantaan
Varian graafisen suunnittelun opiskelijalle. Munkkivuoren
nuorisotalolla on ollut kasvatusalan harjoittelija.

Covid-19 epidemian takia erityistä kartoitusta ei tehty.

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.
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Tuetaan seuroja paikallisten
markkinointitapahtumien kanssa.

Suunnitelman mukaan.

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

Suunnitelman mukaan. Lehdet ilmestyivät: 14.2., 15.4., 4.9. ja
17.12.2020. Uutismaa siirrettiin vain sähköiseen jakeluun.

Julkaistaan sähköinen Uutismaa –
tiedotetta 11 kertaa vuoden 2020
aikana.

Sähköistä Uutismaata julkaistiin vuonna 2020 9 kertaa.

Lähetetään kaksi kertaa vuodessa
ohjaajatiedote postitse

Ohjaajakirje lähetettiin 4.6.2020. Syksyllä lähetettiin kaikille
ohjaajille Uutismaa –lehti, missä oli kaikki tiedot ohjaajille.

Huolehditaan Internet –sivuille
ajankohtaiset tiedot toiminnasta.

Suunnitelman mukaan.

Huolehditaan Facebook –sivuille ja
Instagramiin ajankohtaiset tiedot
toiminnasta.

Facebook –sivuilla oli 31.12.2020 seuraajia 266.

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

Suunnitelman mukaan

Tuotetaan sähköinen kesäteatteriesite

Covid-19 epidemian takia esitettä ei tehty.

Hyödynnetään Facebookin maksullista
markkinointia

Luova lava -leirejä markkinoitiin maksullisen Facebookmarkkinoinnin avulla.

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.
Syysseminaariin osallistuivat toiminnanjohtaja ja –ohjaaja.

Ollaan yhteydessä Helsingin
nuorisotoimeen eri toimintoihin ja
toimistoihin tarpeen mukaan.

Suunnitelman mukaan.

Toiminnanohjaaja kuuluu Harrastustoiminnan tukeen.
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Harrastustoiminnan tuki on osa Stadin
Nuorisoseurojen toimintaa.
Vuonna 2020 ei etsitty aktiivisesti uusia kumppanuuksia.
Etsitään aktiivisesti uusia
yhteistyökumppaneita tai
hankepartnereita, jotka tukevat Stadin
Nuorisoseurojen strategiaa.

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 21.3.2020 ja syyskokous 25.11.2020.
Kumpikin kokous olivat Teams-kokouksia.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa.
Johtoryhmään kuuluivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
sekä Jaana Inkiläinen.
Syksyn 2020 aikana Helsingin kaupunki arpoi Stadin
nuorisoseurat tilinpidontarkastukseen. Tarkastuksen
huomioissa ei erityisiä huomioita ollut.

Yhteistyö

Stadin Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelma 2020

10

Tehdään tiivistä yhteistyötä EteläSuomen aluetoimiston kanssa.

Suunnitelman mukaan.

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

Henkilöstöön kuuluivat toiminnanjohtaja (ostopalvelusopimus)
Iija Filen, toiminnanohjaaja Pirita Laiho, media-assistentti Sini
Padilha, leiri- ja kerhokoordinaattori (ostopalvelusopimus) Judit
Kemppilä, tanssinopettaja Elias Martikainen, johtava nuorisoohjaaja Iida Lonkila, nuoriso-ohjaaja Timi Noro, nuoriso-ohjaaja
(perhevapaalla) Miia Aapajärvi, nuoriso-ohjaaja (sij. 1.8.2020-)
Laura Heinlahti-Jämsen, kerho-ohjaaja Nestor Fuxtri, ohjaaja
Maissi Uusitalo (31.5.2020 asti), ohjaaja Anni Rouvala
(30.4.2020 asti), ohjaaja Grace Kyanza (1.9.2020-) ja
oppisopimusopiskelija Janina Lindeberg (1.8.2020-).
Lisäksi kerhonohjaajina ja leiriohjaajina toimi osa-aikaisia
ohjaajia.

Tarjotaan alan opiskelijoille
harjoittelupaikka ja annetaan
opiskelijalle ohjausta harjoittelussa.

Suunnitelman mukaan.

Eri hankkeisiin palkataan tarvittaessa
hankkeesta vastaavat työntekijät.

Hankkeita ei ollut vuonna 2020.

Työllistämistuin pystytään tarvittaessa
palkkaamaan muita toimintaa
toteuttavia työntekijöitä.

Suunnitelman mukaan.

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

Siirrettiin kevääseen 2021

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

Siirrettiin kevääseen 2021

Työyhteisön koulutus- ja virkistyspäiviä
järjestetään 2 kertaa vuodessa.
Työterveyshuolto järjestetään
yleislääkäritasoisena.

Virkistyspäivä järjestettiin osin etänä covid-19 epidemian takia.

Henkilöstö osallistuu omaa
ammattitaitoa tukevaan koulutukseen
vähintään kerran vuoden 2020 aikana.
Koulutuksista vahvistetaan erillinen
koulutussuunnitelma vuosittain.

Kansalaisfoorumin “Kouluttaja yhteiskunnallisen toimijuuden
tukijana” -koulutus 7.2 ja 3.4. Koulutuksiin kuului myös
etäopiskelua. Osallistujina Judit Kemppilä ja Pirita Laiho.
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Stadin Nuorisoseurojen toimisto
sijaitsee liiton toimiston yhteydessä
Vernissakadulla.

Suunnitelman mukaan.

5. Liitteet
•

Alueen koulutus ja tapahtumakalenteri
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