Stadin Nuorisoseurat

Toimintakertomus 2016
Sisältö:
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.
1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta
Tavoitteet:
Kulttuurinen harrastustoimintamme on laadukasta
 Nuorisoseuratyö on tavoitteellista kasvatus- ja harrastustoimintaa.
 Toiminta on monipuolista ja ennakkoluulotonta.
 Nuorisoseurat verkostoituvat paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
Lapset ja nuoret ovat toimintamme keskiössä
 Lapset ja nuoret ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.
 Kerhotoimintaa järjestetään eri puolilla maata.
 Aikuiset tukevat lapsia ja nuoria heidän harrastuksissaan.
 Toiminta on luotettavaa ja turvallista osaavien ohjaajien ansiosta.
Kriittiset menestystekijät:
Osaavat ohjaajat
 Laadukas ohjaajakoulutus ja ohjaajahuolto
 Ajantasaiset ja tasokkaat koulutus- ja kerhoaineistot
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Toimenpiteet:
Kerhotoiminnan käynnistäminen ja
tukeminen
Osallistutaan eri harrastusalojen
kerhojen organisointiin Helsingissä.
Luodaan malli ja autetaan seuroja
matan kynnyksen kerhojen
perustamiseen joko luova lava
toimintana tai knoppi-kerhona

Tulos
Vuoden aikana järjestettiin seurojen kanssa yhteensä 12 eri
harrastusryhmää joissa yhteensä 150 alle 29-vuotiasta
nuorisoseuralaista

Syksyllä käynnistyi 5 uutta kerhoa, joissa 35 uutta alle 29vuotiasta jäsentä

Kannustetaan seuroja perustamaan
Tempoa Tenaviin
musiikkiliikuntaryhmiä.

Autettiin Siltamäen Nuorisoseuraa käynnistämään Tempoa
tenaviin -toimintaryhmä.

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

Stadin Ns:n omien leirien lisäksi leirit järjestettiin Klaukkalan
Ns:ssä, Pornaisten Pohjoisessa NS:ssa sekä Kerkkoon Ns:ssa.
Lisäksi Siltamäen Ns osallistui Stadin leirien järjestämiseen.

Järjestetään koulun jälkeistä
lakisääteistä iltapäivätoimintaa lapsille
Munkkivuoren nuorisotalolla.

Keväällä kerhossa oli 31 lasta ja syksyllä 29, joista 2-kerholaisia
8 kappaletta.

Järjestetään vauvasirkusta

Vauvasirkusta järjestettiin kolmelle ikäryhmälle 1-3v, 1-2v ja
4kk-12kk. Tunnit järjestettiin Munkkivuoressa seuraavasti:
Talvi 20.1-2.3. johon osallistui 21 perhettä Esitys 9.3. jossa
paikalla yhteensä 85 henkilöä. Kevät 16.3.-4.5. johon osallistui
27 perhettä. Esitys 11.5. jossa 78 henkilöä. Keväällä opettajan
toimi Maria Krestjanoff. Syksyn ryhmään osallistui 21
perhettä. Ryhmä toimi 21.9.-30.11 ja esitys 7.12, jossa paikalla
64 henkilöä.

Vastataan Munkkivuoren nuorisotalon
toiminnasta. Talon toiminnasta on
laadittu erillinen toimintakertomus.

Nuorisotalo toimi Munkkivuoren alueiden
toimintakeskuksena.

Ohjaajakoulutus
Knoppi-perusohjaajakoulutus
yhteistyössä Etelä-Hämeen kanssa.

Kevään jaksolle 22-24.1. osallistui 7 nuorta. Maaliskuussa
käynnistyi Knoppi Palojoki, jossa lähi alueen nuoret
osallistuivat päiväkoulutukseen. Koulutuksen aloitti 12 nuorta,
joista kaikki jaksot kävi 4. Syksyksi aiottu koulutus peruuntui
vähäisen osanottajamäärän takia.

Knoppi Pro- ohjaajakoulutus Luova Lava
ohjaajille

Kaikki 24 Luova Lava ohjaajaa kävi koulutuksen. Kouluttajina
toimivat Pirita Laiho ja Hanna Seppänen. Koulutuspäivät olivat
28.4., 14.5. ja 20.6

Valtakunnallinen Tempoa Tenaviin –
täydennyskoulutus osana lasten
kulttuurin osaamiskeskusta

29-30.1. suunniteltu Täydennyskoulutus peruttiin vähäisen
osanottajamäärän takia.

Leiriohjaajakoulutus Sysmässä

Leiriohjaajakoulutus pidettiin Kerkkoossa 28.5 ja koulutukseen
osallistui 6 kurssilaista. Kouluttajana toimi Pirita Laiho
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Vauvasirkusvirikekurssi ohjaajille

Koulutus pidettiin 22-23.10 ja siihen osallistui 13 kurssilaista.
Kouluttajana toimi Katja Timlin.

Jatkokoulutus vauvasirkusohjaajille

Koulutus pidettiin 19.3. ja siihen osallistui 12 kurssilaista.
Kouluttajana toimi Katja Timlin.

Täpinää tassuihin -kurssi

29.10 Koulutukseen osallistui 6 kurssilaista. Kouluttajana toimi
Anu Kokkonen.

Luovat Menetelmät -kurssi

Luovien menetelmien koulutukseen osallistui 10 kurssilaista.
Kouluttajina toimivat Pirita Laiho ja Iija Filen.

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

MediaKlubit. Syksyllä järjestettiin kaksi mediaklubia 25.9
Palojoella ja 4.10 Kerkkoossa yhteistyössä Ernod-hankkeen
kanssa. Koulutuksiin osallistui 12 henkilöä yhteensä.
Kouluttajana toimi Joonas Pokkinen.

Harrastusalakohtaiset
ohjaajakoulutukset
Tiedotetaan osaamiskeskusten
järjestämistä harrastusalakohtaisista
ohjaajakoulutuksista.

10 ohjaajaa osallistui vuoden aikana harrastusalakohtaisiin
koulutuksiin

Ohjaajahuolto
Järjestetään ohjaajien olohuone
retkeilyn merkeissä

6 ohjaajaa osallistui melonta ja osallisuus -teemaiseen
ohjaajien olohuoneeseen 23.4. Helsingissä. Kouluttajana toimi
Pirita Laiho ja melontakeskuksen henkilökunta.

Järjestetään ohjaajien ja
luottamishenkilöiden koulutus- ja
virkistysmatka 9-11.12. Vilnaan

Matkaa ei järjestetty sen korkean hinnan vuoksi.

Tanssi- ja teatteritoimijoiden
tapaamiset
Järjestetään Etelä-Hämeen ja
osaamiskeskusten kanssa yhteistyössä
harrastusalakohtaiset
ohjaajatapaamiset.
Ohjaajatapaamisissa kehitetään
toimintaa ja virkistäydytään.
Tanssitoimijoiden tapaaminen

Tanssitoimijoiden tapaaminen järjestettiin 12.3. ja siihen
osallistui 8 henkilöä.

Teatteritoimijoiden tapaaminen

Teatteritoimijoiden tapaamista 15.10 ei järjestetty.

Tapahtumat
Tanssin riemuvuosi
Osallistutaan tanssin riemuvuoden
Helsingin alueen tapahtumien
organisointiin ja tiedottamiseen.
Päätapahtuma Pispalan Sottiisin lisäksi

Osallistuttiin 5.2. Kampissa pääkaupunkiseudun tanssijoiden
Flash Mob tapahtumaan. Kampissa tanssi noin 200 henkilöä
Koiviston Polskaa.
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alueelliset tapahtumat ja 5.2
tapahtumapäivä

Tanssiralli
Järjestetään lasten ja nuorten
valtakunnallinen
tanssikatselmustapahtuma 16.4.
Orimattilassa yhdessä Etelä-Hämeen
kanssa.

Keväällä vietiin kansantanssia 3 eri vastaanottokeskukseen 2
kertaa. Tavoitteena oli, että suomalaiset tanssijat tanssittavat
Vokien asukkaita. Opettajana toimi Jari Haavisto ja
yhteyshenkilönä ja tapahtumapromoottorina Sini Hirvonen.
Halukkaat osallistuivat Maailma kylässä festivaaliin yhteiseen
tanssitupaan 29.5, jossa soittamisesta vastasi Perinnearkku
pelimannit.

Valtakunnalliseen Lasten ja nuorten Tanssirallikatselmukseen
osallistui 9 ryhmää Uudeltamaalta.

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

Leirejä järjestettiin 13 kpl ympäri Helsinkiä. Leireille osallistui
209 lasta. 17.6. Hetki taitelijana konsertti järjestettiin
Gloriassa.

Lasten kesäleiri Naumissa
Järjestetään perinteinen telttaleiri
yhteistyössä Etelä-Hämeen kanssa
28.6.-1.7.

Naumin mysteeri-leirille osallistuu 36 lasta
ja 10 ohjaajaa.

Nuorten kulttuuritapaaminen
Järjestetään nuorten tapaaminen
Helsingissä 1-2.10

Tapaamista ei järjestetty.

Lasten ja nuorten kulttuurisen
nuorisotyön toimintapäivät
Järjestetään poikkitaiteelliset
toimintapäivät Munkkivuoressa kaikille
alueen lapsille ja nuorille 11-12.11

Tapahtumaan osallistui yhteensä 200 alueen lasta, nuorta ja
vanhempaa sekä monia alueen järjestöjä. Lauantaina
tapahtumassa järjestettiin Elävä kirjasto.

Helsingin nuorisoasiainkeskuksen
tapahtumat

Osallistuttiin 25.2 Reaktoritapahtumaan messukeskukseen ja
3.11 Ruuti-tapahtumaan kaupungin talolla.

24-27.2 Reaktori
3.11 Ruuti

Kannelmäen toimintapäivä 22.4

Osallistuttiin kannelmäen toimintapäivään 22.4. Luova Lava
pelillä

Pop Up-tapahtumat ja lasten viikko
18-19.11

Osallistuttiin valtakunnalliseen Lasten viikkoon 18.11.
kauppakeskus Dixissä sekä 19.11 Kampissa. Tansseja ohjasi
Riina Hosio.

Iltapäivätoiminnan alueelliset
tapahtumat
Alueen iltapäiväkerhot järjestävät
yhteisiä alueellisia tapahtumia kerhoon
osallistuville lapsille ja heidän perheille.
Nuorisoseurojen Mölkkyturnaus 2122.5

Yhteistyö alueen ip-toimijoiden kanssa tiivistyy

Turnausta ei järjestetty
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Innostetaan seuroja lähettämään 2
henkiset mölkkyjoukkueet kisaamaan
Valtakunnalliset tapahtumat
 Folklandia Hki-Tallinna 8-9.1
Osallistujia alueelta: 50 hlö

80 henkilöä osallistui Uudeltamaalta. Toiminnanjohtaja
osallistui tapahtumaan.



Pispalan Sottiisi Tampere 812.6

150 henkilöä osallistui Uudeltamaalta. Toiminnanjohtaja
osallistui tapahtumaan.



Kansantanssin kääntöpiiri
2-3.9

Uudenmaan edustajana tapahtumaan osallistui Sini Hirvonen
tanssi puolelta ja Eija Kainulainen lasten kulttuurin puolelta.



Teatterilaiva

Teatterilaivalle osallistui ryhmiä Klaukkalasta ja Pornaisten
Pohjoisesta nuorisoseurasta.

Kannustetaan seuroja osallistumaan
liiton tapahtumiin.
Osallistumme järjestön
iltapäivätoimintaverkon työskentelyyn
ja iltapäivätoiminnan kehittämiseen
15.1

Toiminnanjohtaja ja IP-vastaava osallistuivat Oulussa
järjestettyyn tapahtumaan.

Allianssiristeily Toiminnanjohtaja
osallistuu allianssiristeilylle 13-14.4

Toiminnanjohtaja ja -ohjaaja osallistuivat tapahtumaan.

Tiedotuksen keinoin tuodaan seurojen
tietoon kansainvälisen toiminnan
mahdollisuuksia.
Tuetaan seuroja osallistumaan CIMO:n
Youth in action ohjelman
mahdollisuuksiin.

Suunnitelman mukaan.

Suunnitelman mukaan.

2. Järjestötoiminta
Tavoitteet:
Aluetoimisto toimii paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian mukaisesti
 Tuotetaan paikallisten seurojen tarvitaan
 Jokainen lapsi, nuori ja aikuinen on tervetullut nuorisoseuratoimintaan.
 Nuorten päätöksentekijöiden määrää lisätään kaikilla hallinnon tasoilla. Lasten ja
varhaisnuorten kuuleminen varmistetaan kaikilla tasoilla.
Lapset ja nuoret ovat toimintamme keskiössä
 Lapset ja nuoret ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.
 Aikuiset tukevat lapsia ja nuoria heidän harrastuksissaan.
Kriittiset menestystekijät:
Aktiiviset vapaaehtoistoimijat
 Mielekäs ja palkitseva toimintakulttuuri
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Vapaaehtoisten perehdyttäminen ja huolto

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

Tavoite

Kaikkien tiedot ovat ajantasaiset 31.3
Puheenjohtajat ja sihteerit 100%

Aluetoimisto huolehtii, että seurojen
toimintatiedot on palautettu
nuorisoseurarekisteriin 31.3 menessä

Palautusprosentti 100%

Tuetaan seuroja jäsenrekisterin
käytössä.

Seuroille tehtiin tunnuksia rekisteriin sekä autettiin käytännön
asioissa. Pyynnöstä myös syötettiin tietoja rekisteriin.

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.


19.3 Vuoden nuorisoseuraksi valittiin Kerkkoon Nuorisoseura.
Vuoden nuorisoseuralaiseksi valittiin Sinikka Putkonen
Siltamäen NS:sta. Vuoden ohjaajaksi valittiin Satu Inkiläinen
Klaukkalan NS:sta. Vuoden hermanniksi valittiin Matti Virtanen
Kerkkoosta sekä hermanskaksi Marja Nurme Kerkkoosta.

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

Tarjotaan tarpeen mukaan järjestötyötä Kursseja tarjottiin yhteistyössä Etelä-Hämeen kanssa.
tukevaa koulutusta mm.
järjestyksenvalvojakurssi, ensiapukurssi

Seurakäynnit
Toteutetaan vuoden aikana alueelliset
seurakäynnit

Seurakäyntejä tehtiin seuraavasti: Siltamäen Ns 14.1, 27.1 ja
16.9., Karjalan Nuoret 11.2 ja 17.8, Palojoen Ns 17.1,
Pornaisten Ns 7.6, Ns Katrilli 25.8, sekä Klaukkalan ohjikset 6.1
ja 22.8
Alueellisia seurakäyntejä tehtiin 3. 26.9. Klaukkalan Ns jossa 3
seurasta 7 henkilöä, 11.10 Laukkosken NS jossa 4 seurasta
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Tehdään seurakäynti kaikkiin
yhteensä 7 henkilöä ja 26.10 Juornaankylän Ns jossa 5 seurasta
Helsinkiläisiin seuroihin, joissa on lasten yhteensä 14 henkilöä.
ja nuorten toimintaa.
Suunnitelman mukaan. Sähköinen uutismaa lähetettiin kaikille
Joka seuraan ollaan ainakin kerran
puheenjohtajille ja sihteereille. Lisäksi jokaiseen seuraan
vuodessa yhteydessä jollakin tavalla
soitettiin syksyllä.
esimerkiksi soittamalla tai
sähköpostilla.
Puolletaan
seurantaloavustushakemuksia järjestön
strategian mukaisesti.
Puheenjohtajien ja sihteerien
tapaaminen

Puollettiin tulleita hakemuksia

Puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen järjestettiin 19.3.
Munkkivuoressa. Tapaamiseen osallistui 6 seurasta 9 henkilöä.

Osallistuminen paikallisseurojen
tapahtumiin
Palojoen NS:n n laskiaistapahtuma

Toiminnanjohtaja osallistui Palojoen NS:n laskiaistapahtuman
suunnitteluun ja tapahtumaan kertoen
nuorisoseuratoiminnasta

Siltamäen toiminnanjohtajan läksiäiset

Osallistuttiin Siltamäen NS:n toiminnanjohtaja Sinikka Putkosen
eläkejuhliin.

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

Toiminnanjohtaja ja ohjaaja osallistuivat tapahtumiin
Työntekijäpäivät järjestettiin 7-9.4 Jyväskylässä ja 20-22.9.
Joensuussa.
Valtuuston kokouksiin osallistui toiminnanjohtaja 21.5. ja 1920.11

3. Viestintä ja vaikuttaminen
Tavoitteet:
Nuorisoseuratyö on tunnettua ja arvostettua
 Toiminta näkyy ja kuuluu myönteisellä tavalla.
 Järjestön julkikuva on nykyaikainen ja yhdenmukainen kaikilla toiminnan tasoilla.
Kriittiset menestystekijät:
Ajantasainen viestintä
 Suunnitelmallisuus ja viestinnällinen työnjako
 Nykyaikaiset ja toimivat viestinnän välineet
Toimenpiteet:

Tulos

Viestintää tehdään viestintästrategian
mukaisesti.
Aletoimistolla ja seuroilla on käytössä
liiton yhtenäinen graafinen ilme.

Suunnitelman mukaan
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Seuroja kannustetaan, tuetaan ja
autetaan graafisen ilmeen kanssa.
Viestinnän tueksi laaditaan alueellinen
viestintäsuunnitelma
Julkaistaan 4 Uutismaa –lehteä yhdessä
Etelä-Hämeen nuorisoseurojen kanssa.

Suunnitelman mukaan. Lehti ilmestyi 10.2, 18.5, 7.9 Ja 7.12

Julkaistaan sähköinen Uutismaa –
tiedotetta 11 kertaa vuoden 2016
aikana.

Uutismaatiedote menee kaikille uudenmaan
luottamushenkilöille, joiden osoite löytyy rekisteristä. Tiedote
lähti 10 kertaa vuoden aikana

Lähetetään kaksi kertaa vuodessa
ohjaajatiedote postitse

Ohjaajaposti lähti helmikuussa ja syyskuussa 180 osoitteeseen

Huolehditaan Internet –sivuille
ajankohtaiset tiedot toiminnasta.

Kesän aikana uudistettiin internet-sivut

Huolehditaan Facebook –sivuille
ajankohtaiset tiedot toiminnasta.

Julkaistaan vähintään joka viikko jotain

Tuetaan seuroja viestinnän
toteuttamisessa.

Suunnitelman mukaan

Tuetaan seuroja omien www-sivujen
kanssa.

Suunnitelman mukaan

Tarjotaan seuroille tukea Facebookin
käyttöönottamisessa.

Suunnitelman mukaan

Tuotetaan kesäteatteriesite keväällä

Esitettä ei tehty, koska seuroilta ei saatu tietoja
kesäteattereista.

Sisäisessä viestinnässä hyödynnetään
järjestön uutta intranettiä.

Suunnitelman mukaan

Osallistutaan tarpeen mukaan
seminaareihin ja
yhteistyökumppaneiden tapaamisiin.

23.3. Työntekijöiden ja opiskelijoiden verkostoitumispäivä
Humak
24.11 Lasten kulttuurikeskuspäivät Heureka

Osallistutaan Helsinki-Teamin
toimintaan.

Toiminnanjohtaja ja ohjaaja osallistuivat Helsinki-teamin
järjestämiin seminaareihin, kokouksiin, aamukahveihin ja 24.10
järjestettyyn koulutuspäivään. vs. toiminnajohtaja/ohjaaja
kuului Helsinki-teamin hallitukseen.

Ollaan yhteydessä Helsingin
nuorisoasiainkeskuksen eri toimintoihin
ja toimistoihin tarpeen mukaan.

Vuoden aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä liittyen Munkkivuoren
nuorisotalon tilaratkaisuihin ja kilpailutukseen.

Lastenkulttuurin osaamiskeskus on osa
Uudenmaan aluetoimiston toimintaa.

Osallistuttiin Lastenkulttuurin osaamiskeskuspalavereihin,
kokouksiin ja webinaareihin.

4. Hallinto ja talous
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Tavoitteet:
Järjestörakenne ja resurssit turvaavat toimintamme elinvoimaisuuden
 Järjestörakenne mahdollistaa tavoitteiden mukaisen toiminnan koko maan alueella.
 Resursseja kohdennetaan erityisesti sinne, missä lasten ja nuorten toiminnalla on
kasvumahdollisuuksia.
Kriittiset menestystekijät:
Tasapainoinen talous
 Tarkka talouden suunnittelu ja seuranta
 Laaja rahoituspohja
Toimiva organisaatio
 Selkeä työnjako, avoin toimintakulttuuri ja arvioinnin laadulliset ja määrälliset mittarit
 Riittävä määrä osaavaa henkilöstöä
Vuonna 2016 Munkkivuoren nuorisotalon kaksi kerhohuonetta siirtyi varhaiskasvatusvirastolle,
joten järjestön toimisto jouduttiin siirtämään liiton toimiston yhteyteen Tikkurilaan. Muutoksesta
johtuen keväällä 2016 järjestettiin yt-neuvottelut, koska uudessa tilanteessa Munkkivuoren
nuorisotalolle tarvittiin lähiesimiehenä toimiva johtava nuoriso-ohjaaja. YT-neuvottelut johtivat
yhden nuoriso-ohjaajan irtisanomiseen organisaatiouudistuksesta johtuen.
Toimenpiteet:

Tavoite

Viralliset kokoukset
Järjestetään sääntöjen määräämät
syys- ja kevätkokoukset.
Yhdistyksen toimintaa johtaa
syyskokouksen valitsema johtokunta.

Kevätkokous pidettiin 19.3. Munkkivuoren nuorisotalolla.
Kokoukseen osallistui 8 seurasta 11 henkilöä. Syyskokous
järjestettiin Kerkkoossa 16.11.

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.
Tehdään tiivistä yhteistyötä EteläHämeen Nuorisoseurojen kanssa.
Järjestetään johtokunnille toiminnan
kehittämispäivä

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa.

Suunnitelman mukaan. Päivitettiin syksyllä 2016 vastaamaan
nykyistä työntekijätilannetta.

Suunnitelman mukaan.

5 johtokunnan jäsentä osallistui 17.9. järjestettyyn
kehittämispäivään
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Stadin Nuorisoseurojen henkilöstö
koostuu toiminnanjohtajasta,
toiminnanohjaajasta,
nuorisotalotoiminnasta vastaavasta
ohjaajasta, 2 nuoriso-ohjaajasta ja 2
iltapäivätoiminnanohjaajasta.
Lisäksi palkataan projektiluontoisesti
päiväleiriohjaajia sekä
tuntiperusteisesti harrastusryhmien
ohjaajia ja kurssien kouluttajia.

vs. toiminnanjohtajana toimi Pirita Laiho 30.6. asti ja Iija Filen
1.7. alkaen, toiminnanohjaajana Hanna Seppänen 30.6. asti ja
Pirita Laiho 1.8. alkaen. Nuorisotalolla nuoriso-ohjaajana toimi
Timi Noro (vastaava ohjaaja 7.8. asti), I Wayan Sutisna, Satu
Rasilainen 30.6. asti ja johtavana nuoriso-ohjaajana toimi Jouni
Uhlgren 8.8. alkaen. Iltapäiväkerhon ohjaajan toimi Kaija-Liisa
Seppälä, Marja Milsap ja Sanna Väätäinen 8.8. alkaen. Minja
Luomanmäki oli työvapaalla koko vuoden.

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.

Keväällä työssäoppimassa oli Tytti Peltola Humakista.

Eri hankkeisiin palkataan tarvittaessa
hankkeesta vastaavat työntekijät.

Kesä luova lava leireille palkattiin yhteensä 26 ohjaajaa, joista 8
Helsingin kaupungin kesäsetelin avulla. Luonto Leirille palkattiin
ohjaaja sekä
nuorisotalolle palkattiin leireille myös kesäsetelillä henkilö.

Työllistämistuin pystytään tarvittaessa
palkkaamaan muita toimintaa
toteuttavia työntekijöitä.

Keväällä työkokeilussa oli Sanna Väätäinen 5.4.-23.6. Sanna
Kanssa tehtiin oppisopimus 10.8. alkaen.

Munkkivuoren nuorisotalolla harjoitteluissa olivat Miranda Räty
3.10.-2.12.2016 Keudasta, Awet Ghebreslassie 7.11.-18.11.2016
kieliharjoittelussa ja Feri Sinaga keväällä ja syksyllä
maahanmuuttajien kotoutumisharjoittelussa.

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.

Kevään kehityskeskusteluja ei pidetty, koska yt-neuvotteluissa
kuultiin kaikkia työntekijöitä. Syksyllä pidettiin
kehityskeskustelut normaalisti.

Työyhteisön koulutus- ja virkistyspäiviä
järjestetään 2 kertaa vuodessa.

Kevään virkistyspäivä järjestettiin 29.4. ja syksyn virkistyspäivä
9.12

Työterveyshuolto järjestetään
yleislääkäritasoisena.
Henkilöstö osallistuu omaa
ammattitaitoa tukevaan koulutukseen
vähintään kerran vuoden 2016 aikana.

Työterveys järjestettiin Diacorissa.

Stadin Nuorisoseurojen toimisto
sijaitsee Munkkivuoren Nuorisotalon
yhteydessä. Toimiston sijaintia
pohditaan vuoden 2016 aikana.

Toimisto siirtyi kevään aikana Suomen Nuorisoseurojen tiloihin
Tikkurilaan johtuen Munkkivuoren nuorisotalon tilojen
pienentymisestä.

Toiminnanohjaaja kävi Järjestöjohtamisen
erikoisammattitutkintoa.
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