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Barreto Helsinki ry Lähiökoutsi 30 koulutettua lähiökoutsia

5000 osallistujaa (tapahtumat
mukaan lukien),

15 yhteistyökoulua,

30 säännöllisesti kokoontuvaa
lähiökoutsin ohjaamaa
toimintaryhmää

40 kpl

2276 osallistujaa 31.7.2020 mennessä,
joista uusia 1789

5 kpl

10 kpl

56 kaksoistuntia, eli yhteensä 112
Elämäntaitoja Liikunnan Avulla (ELA)-
oppituntia

Hankkeen toiminta kouluissa keskeytynyt
keväällä koronapandemian vuoksi.

Elämäntaitoja Liikunnan Avulla- oppituntien
jatkaminen (ELA) viidellä peruskoululla Koillis-
Helsingissä (Malmin peruskoulu, Puistolan
peruskoulu, Jakomäen peruskoulu, Suutarilankylän
peruskoulu ja Pukinmäen peruskoulu).
Koulujen loma-aikoina päiväleiritoimintaa Koillis-
Helsingin alueella (hiihto-,kesä-, syysloma)
Tapahtumapäivien järjestäminen syksyllä ja keväällä
yhteistyökouluissa
Lähiökoutsi-koulutusten järjestäminen omille
ohjaajille ja uusien lähiökoutsien rekrytoiminen
omien verkostojen kautta
Uutena toimintana:
ELA-oppituntien ja Lähiökoutsi-toiminnan
aloittaminen Latokartanon peruskoulussa
Uusien valinnaisaineiden (ELA?) aloittaminen
Suutarinkylän ja Jakomäen peruskouluissa
Marras- joulukuun aikana 2020 yhteistyön
aloittaminen ammattikorkeakoulun kanssa
(sosionomi-opiskelijoille tarjotaan ELA-
kerhonohjaajan kurssia valinnaisaineena koulussa)
Lisäksi  toimintakauden aikana pyritään
kouluttamaan olemassa olevia sidosryhmän
työntekijöitä ELA-ohjaajiksi.
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HELride Collective ry Skeittikontti Skeittikontti auki koko kesän.

Kolme viikon mittaista skeittileiriä.

Pyrkimys vastata kasvavaan
kysyntään.

Haetaan hankkeelle uusia
yhteistyökumppanista.

Koko kesäkauden 2020 skeittikoulu 2
kertaa viikossa. Näissä osallistujia 30
nuorta/kerta, yhteensä 500 osallistujaa.
Henkilökohtainen opetus mahdollistui
kahden opettajan voimin.

Skeittikontin lainaamo otettiin käyttöön
ja sai hyvää palautetta, lautojen lainaus
yhteensä 250 kertaa. Kaikki skeittilaudat
ja kypärät lainassa skeittikoulujen ajan.

Kontti työllisti 15 nuorta.

Neljä viisipäiväistä skeittileiriä, joihin
osallistui yhteensä 48 iältään 7-14-
vuotiasta nuorta.

Kauden aikana osallistujia yhteensä
5000, joista uusia 1000.

Skeittikontin toiminta (ilmainen opetus, lainaamo,
tapahtumat ja työpajat) ja skeittileirit Eläintarhalla.

Tavoitteena saada laajennettua vastaava toimintaa
kahteen konttiin, kantakaupungin lisäksi uusi kontti
itään Kontulaan.

Toiveena pystyä vastaamaan kasvaneeseen
kysyntään.
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Helsingin Jalkapalloklubi ry Klubipallo - Matalan
kynnyksen jalkapalloa
nuorille
ammattikouluopiske-
lijoille

Koulun jälkeinen toiminta kerran
viikossa 5-10 ammattiopiston
toimipisteillä

Oppilaitosliigan ja lopputurnauksen
järjestäminen

Toiminnan opinnollistaminen

Hankkeen osallistujamäärien
dokumentoiminen (seurantalomake).
Ihanteellinen osallistujamäärä
toimipisteen liikunnalliseen
toimintaan on noin 15 nuorta/kerta

Toiminta toteutui 9:llä ammattiopiston
toimintapisteillä. Lisäksi 3:ssa
toimipaikassa järjestettiin lounasliikuntaa
kerran viikossa sekä yksi sulkapallovuoro
tytöille. Säännöllisiä kerran viikossa
toteutuneita liikuntaryhmiä oli yhteensä
13.

3243 osallistujaa 31.7.2020 mennessä,
joista uusia osallistujia 270.

Oppilatoisliiga ja turnaukset: Keväällä
toteuttamatta ja kesken jääneet
turnaukset ja pelit pelataan loppuun
syksyn 2020 aikana.

Keväällä toiminta keskeytyi kokonaan
huhti-kesäkuun ajaksi koronapandemian
vuoksi.

Toiminnan jatkaminen normaalisti elokuussa
koronapandemian aiheuttaman tauon jälkeen

10-15 viikoittaista futsal kerhoa ammattiopiston
toimipaikoilla viikoittaiset futsal-kerhot

Oppilaitosliiga (futsal) käynnistyy marraskuussa ja
finaalit pelataan toukokuussa.

Tulevalla kaudella järjestetään avoimia ulkovuoroja,
joihin otetaan myös oppilaitoksen ulkopuolisia
henkilöitä.

Toiveena saada jatkaa hanketta vuoden 2021
jälkeen kevääseen saakka, koska koronapandemia
aiheutti usean kuukauden toimintatauon.
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Intomieliset ry BTF_Mahdollisuus
kuulua

Nuorten saavuttaminen. Hanke pyrkii
siihen, että nuoret voivat osallistua
matalalla kynnyksellä, mikä tarkoittaa
sitä, että sitoutumista ei vaadita.
- kouluprosessit
- nutatyöpajat
- tapahtumat
- digipajat

Hankkeen tärkeimmät määrälliset
tavoitteet/mittarit liittyvät nuorten
saavuttamiseen. Ne vaihtelevat eri
toimintojen luonteen perusteella.
- Kouluprosessit tarjotaan tietyille
luokille, jolloin nämä nuoret saavat 12
kerran työpajaprosessin.
- Nutatyöpajat ovat avoimia kaikille, ja
mahdollistavat niin sitoutuneen
harrastamisen kuin yksittäisen
tutustumisenkin. Pajojen kävijöistä ei
pidetä henkilörekisteriä ja niiden suhteen
tilastoidaan jokainen käyntikerta
erikseen.
- Tapahtumissa tilastoidaan tapahtuman
tyypin perusteella kaikki, jotka voidaan
katsoa tavoitetun.
- Digipajoista enemmän
koronahaasteiden yhteydessä.
Kävijämäärä on ollut nouseva suhteessa
edelliseen hankevuoteen.
Määrälliset mittarit ovat toteutuneet
hyvin aikataulussa, eri toimintojen
suhteen kuitenkin eri tahdissa.
Yhteensä osallistuja 1.9.2019 - 31.7.2020
on ollut 3156 henkilöä, joista uusien
osallistujien määrä on 308 henkilöä.

Jatketaan hankesuunnitelman mukaisesti koulu- ja
nutapajojen toteuttamista ja hankkeen muita
toimintoja. IPR-strategia on tehty ja sitä myös
toteutettu; Break the Fight- kulttuuripalvelulle on
oma IPR-lakimies, joka hoitaa tavaramerkkiin ja
lisensseihin liittyvät salassapito- ja
lisenssisopimukset sekä lakimiespalvelut. BTF-
kulttuuripalvelun koulutusten ja lisenssien myyntiä
varten on perustettu Break the Fight Oy. BTF-
sähköisen palvelualustan rakentaminen, jossa BTF-
kulttuuripalvelutuotetta voidaan markkinoida ja
tarjota koulutuspalveluja asiakkaille. Rakennetaan
digitaaliset koulutuspaketit palvelualustalle.
Tehdään asiakkaille omat räätälöidyt
koulutuspaketit. BTF-toimintojen striimaus
palvelualustalle sekä Helsinki-kanavalle, sekä syksyn
2020 kuntapäättäjäkeskustelu striimataan
mahdollisuuksien mukaan Helsinki-kanavalle.
Kisällitoiminnan aloittaminen: 4-6 nuorta
työllistetään TE-keskuksen kautta. BTF- koulukiertue
syksyllä 2020 sekä keväällä ja syksyllä 2021.



HELSINGIN KAUPUNKI Harrastus/liikkuminen –avustus kaudelle 1.11.2020-31.12.2021 5 (10)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Hakija Hankkeen nimi Tavoitteet / seurattavat mittarit Tuloksia Kolmannen kauden suunnitelmia

Kuntoutussäätiö Liike jatkuu - tieto tukee
(Liito)

1) 50 liikuntaseuran ja 250
valmentajan tavoittaminen

2) Koulutukset 20kpl

3) Yhteensä 100 yksilöllisesti
harrastuksen pariin ohjattua erityisen
tuen tarpeessa olevaa lasta/nuorta

4) Tuotetut materiaalit: 5 tuotettua
opasta

1) 17 liikunta- ja urheiluseuraa ja 30
muuta tahoa (mm. liikunta- ja
urheiluseurat; kaupunki; järjestöt;
yritykset), 240 valmentajaa/ohjaajaa

2) 11kpl
(Kaikille avoimet koulutukset ja
tilauskoulutukset)

3) 51 yksilöohjattua ja 25
ryhmäohjaukseen osallistunutta.

4) 3kpl

745 osallistujaa ja
266 uutta osallistujaa 31.7.2020
mennessä

Koulutustarjonta ja mahdollisimman laajan
kohderyhmän tavoittaminen
- Toimintamallin kuvaaminen
- Koulutusmateriaalin viimeistely ja julkaiseminen
muidenkin hyödynnettäväksi
- Ohjausavun lisääminen
- Hankekokemusten ja materiaalin jakaminen
liikunta-alan tapahtumissa
- Yhteistyön jatkaminen seurojen, koulujen ja
vanhempien kanssa
- Toimintamallin ja siihen liittyvien
koulutusmateriaalien juurruttaminen
(työpajat/koulutukset lasten ja nuorten
harrastamisen parissa toimiville seuroille, järjestöille
ja kaupungin toimijoille).

Projektityöntekijöiden jalkautumisen laajentaminen
koulu- ja iltapäiväkerhoihin, jotta kouluissa
työskenteleviä erityisopettajia ja liikunnanohjaajia
tavoitetaan.

Verkostoyhteistyön laajentaminen ja
kohdentaminen enemmän lasten ja nuorten
tavoittamiseen.
Esteettömyyspalautteiden keräämisen kokeilu
Opinnäyteyhteistyö.

Yhteistyön lisääminen ja kehittäminen järjestö-,
seura- ja kaupungin toimijoiden kanssa yksi
tavoitteista jatkossakin.
Selvitetään etäohjaus-mahdollisuus
(koronapandemia).

Kahden VR-videotuotannon käynnistäminen.
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Oranssi ry FunNet Toiminnan tunnettuuden lisääminen.

Ryhmissä 140-200 harrastajaa/vuosi,
joista vähintään 20% on alle 18-
vuotiaita ja 25% on
sukupuolivähemmistöön kuuluvia.

Tapahtumien kävijämäärätavoite 150-
250.

Sukupuolisensitiivisen harrastamisen
oppaan ensimmäinen luonnos valmis
ja kommentoitavana.

Toiminnan laajentaminen Helsingin
muille alueille

Toiminnan kehittäminen palautteiden
perustella.

FunNet-tapahtumakonseptin
arvioiminen.

Tarjonnut 13-18-vuotiaille cis-tytöille, -
naisille ja sukupuolivähemmistöön
kuuluville maksuttomia liikunnallisia,
taiteellisia harrastuksia ja tapahtumia
monipuolisesti.

Aktiivisten osallistujien määrä kasvanut
ja keväällä ryhmissä 100 osallistunutta.

Koulu ja yhdistysvierailut tavoittaneet
250 nuorta.

Hanke on kouluttanut muita
harrastustoimijoita ja
yhteistyökumppaneita.

Hankkeesta on tehty opinnäytetyö.

Palautekyselyn mukaan 97% löytänyt
itselleen mieluisan harrastuksen, 100%
koki tulleensa kohdelluksi
kunnioittavasti, 95% koki omaa
sukupuolen määrittelyä tai
määrittelemättömyyttä kunnioitetun,
100% koki ohjaaja olleen helppo
lähestyä.

Kauden aikana osallistujia oli 520, joista
uusia oli 250.

Sukupuolisensitiivisen ja turvallisen harrastamisen
oppaan julkaiseminen elokuussa 2021.

Oppaan jakaminen oman verkoston jäsenille ja
helsinkiläisille harrastustoimijoille.

Harrastustoimijoiden kouluttaminen oppaan
perusteella syksyn aikana.

Hankkeen tavoitteen mukaisen harrastustoiminnan
jatkaminen: tavoitteena saada ryhmiin kausittain
130-150 sitoutunutta kävijää eli vuosittain 260-300
harrastajaa, joista vähintään 20% on alle 18-
vuotiaita ja 20-25% sukupuolivähemmistöön
kuuluvia nuoria.

Tapahtumien kävijämäärätavoite on 150-200 /vuosi.
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Pro Lapinlahti
Mielenterveysseura ry

Lapinlahden lähteen
kaupunkiluontokeskus

1. Toimintaa jatketaan jo kokeilluilla
toimintamuodoilla ja sitä pyritään
laajentamaan ympäristökasvatuksen
suuntaan.
2. Luontokeskuksen profiilia
kirkastetaan.
3. Houkutellaan toimintaan mukaan
lapsia ja perheitä.
4. Järjestetään yhteisiä tapahtumia
toisten yhdistysten kanssa.
5. Työskennellä voimakkaammin
viljelyteeman ympärillä ja aloitetaan
yhteisöviljely.

1. Lapinlahteen on syntynyt
kaupunkiluonnon info- ja toimintakeskus,
joka tarjoaa Lapinlahden kävijöille ja
kohderyhmille paikkalähtöisesti luontoon
liittyvää toimintaa, ideoita ja
inspiraatiota.
2. Keskuksella on säännölliset aukioloajat
ja säännöllistä, kaikille avointa toimintaa,
työpajoja, luentoja ja opastuksia.
3. Tapahtumat sopivat kaikenikäisille:
Esim: Tulppaanien istutustalkoot
Sadonkorjuujuhlat, Suuri
maalaustapahtuma, Uusimaaviikko ja
Unelmien liikuntapäivä. Osallistujamäärä:
30-150hlöä/tapahtuma.
4. Yhdistys tarjoaa mahdollisuuksia
vapaaehtoistyöhön sekä harjoittelu- tai
työkokeilupaikaksi ja tekee yhteistyötä
eri järjestöjen, yritysten tai kaupungin
toimijoiden kanssa.
5. Kaupunkiluontokeskus on vastannut
kahden eri viljelyalueen hoidosta
tarjoamalla yhteisöllistä viljelyä (20
osallistujaa) Lisäksi luontokeskus on
ylläpitänyt viherkasvien vaihtopöytää
sekä huolehtinut ulkoistutuksista.
3500 osallistujaa ja 100 uutta
osallistujaa 31.7.2020 mennessä.

Tavoitteena on pysyvä, juurtunut toimintamalli,
jonka lisäksi kehitetään toimintaa.
1. Aukioloaikojen laajentaminen nykyisestä
kolmesta päivästä viikko viiteen päivään viikko
2. Yhteisöviljelmän laajentaminen erityisesti
perheille Puutarhaperhekerhon muodossa
Vuodelle 2021 suunnitellun Puutarhaperhekerhon
tarkoitus on kannustaa ja aktivoida perheitä
yhteisen puutarhaharrastuksen kautta yhdessä
tekemiseen, sosiaalisiin kontakteihin ja sukupolvien
väliseen kohtaamiseen, terveisiin elämäntapoihin
sekä tukea erityisen tuen tarpeessa olevia perheitä
ja edistää kestävän kehityksen mukaista ekologista
kaupunkikulttuuria yhteisöllisellä
puutarhatoiminnalla.
3. Tavaranvaihtopisteet
4. Aktiviteettien lisääminen
5. Ympäristötaidekurssien, Luontoruno- kirjapiirit,
luontovalokuvauksen pajat, maisemamaalauskurssi,
kirjoittajakoulu.
6. Näkyvyyden lisääminen, markkinoinnin
tehostaminen ja selkiyttäminen.
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Pääkaupunkiseudun
Partiolaiset ry

SATAKOLKYT-130 KM  Kauden pääkohderyhmänä olivat
lapsiperheet, uusien
yhteistyökumppaneiden löytäminen
ja kaupunkilaisten kannustaminen
retkeilyyn myös syksy- ja talviaikoina.

Tavoitteena pitää ensimmäisen
kauden toimivat konseptit, kuten
koululuokkien rantaretket ja
tapahtumapäivät myös tällä kaudella.

Tavoitteena oli myös aktivoida
hanketta yhdessä tekevien järjestöjen
omaa ydintoimintaa, panostaa
karttasovelluksen markkinointiin ja
tunnettuuden lisääntymiseen ja
muutenkin panostaa markkinointiin.

Seminaaripäivän järjestäminen
mukana oleville tahoille ja
tärkeimmille sidosryhmille.

Karttasovellus ja kirjastoista lainattavat
roskapihdit ovat innostaneet
omatoimiseen talkoiluun.

Viestinnän avulla onnistuttu
innostamaan helsinkiläisiä osallistumaan
hankkeeseen.

Hankkeeseen on saatu mukaan lukuisia
uusia toimijoita.

Viisi järjestettyä tapahtumaa.

NUORI 2020 tapahtumaan osallistumine
Tampereella.

Ideointityöpajan järjestäminen.

Hankkeesta Helsingin päättäjille
kertominen Nuorisonpuolustuskurssilla.

Osallistujia koululaisten rantaretkille 544
henkeä, muille retkille 52 henkeä.

Omatoimiset rannan siivoukset ja
tapahtumaosallistumiset 627 henkeä.

Siivotut kilometrit elokuun 12. mennessä
104 km ja 2346500 askelta.

Kaikkia osallistujia kaudella 1223 , joista
uusia osallistujia 1000.

Päätavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen.

Sen varmistaminen, että roskapihtejä on edelleen
helposti kaupunkilaisten saatavilla.

Halutaan varmistaa, että erinomaiseksi työkaluksi
osoittautuneelle karttasovellukselle löytyy uusi
hallinnoija.

Valokuvanäyttely kirjastoissa 2021,

Hankkeessa hyväksi havaittujen toimintamallien
markkinointi tahoille, jotka voivat tehdä toimintaa
itsenäisesti.

Koululaisten rantaretkien jatkuminen.

Osallistuminen muiden toimijoiden järjestämiin
tapahtumiin.

Hankkeen päätösseminaari tai muun vastaavan
tapahtuman järjestäminen.

Tehdään hankkeen terveisistä kannanotto, joka
toimitetaan päättäjille.

Varmistetaan hankkeessa mukana olevat
järjestäjätahojen oma toiminta.
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Wikimedia Suomi ry Helsinki Rephotography Vuoden 2020 tavoitteena on tehdä
yhteistyötä yliopisto-opiskelijoiden
taidekävelyretkien kanssa. Lisäksi
yhteistyötä aloitetaan mm. Helsingin
kaupunginmuseon kanssa. Projektin
puitteissa järjestetään
palkintojenjako, valokuvausretkiä,
näyttely, esitelmä sekä osallistutaan
eri tapahtumiin.

1.9.2019–1.8.2020 Projekti sai noin 1070
jälleenvalokuvaa. Kuvia ottaneita
käyttäjiä oli noin 100. Yhteensä projektiin
on tullut koko aikana 2000
jälleenvalokuvaparia. Projektissa on
tallennettu 7000 Helsingin
kaupunginmuseon arkistokuvaa
Wikimedia Commonssiin. Kuvia on
katsottu heinäkuussa 250000 kertaa.
Sivunlataukset ovat pääosin
englanninkielisessä Wikipediasta.
Syyskuussa 2019 oli Wiki Loves
Monuments –valokuvakilpailu,
lokakuussa 2019 oli opastettuja
kävelyretkiä. Huhti- ja toukokuussa 2020
julkaistiin itsenäisesti kuljettavat
kävelyretket. Android ohjelman
käyttäjien tyytyväisyyttä seurataan
Google Play -kaupan tilastoilla ohjelman
käyttäjämääristä ja arvosanoista.
Helsinki rephotography -projekti esiteltiin
Museoviraston järjestämillä Kuva-
arkistopäivillä 2019 yhdessä Wiki Loves
Monuments -kilpailun kanssa sekä
Wikimedia Northern Europe -
tapaamisessa kahdesti.
500 osallistujaa ja 350 uutta
osallistujaa 31.7.2020 mennessä

Yhdistys keskittyy alkuvuoteen 2021 asti toimintaan,
jota voi tehdä joko etänä, itsenäisesti tai oman
kotitalouden piirissä olevien ihmisten kanssa.
Keväällä 2021 epidemiatilanne arvioidaan
uudestaan. Sosiaaliseen mediaan suunnattua
sisältöä käytetään uusien ihmisten tavoittamiseksi ja
toiminnasta tiedottamiseksi. Kolmannen vuoden
päämääränä on vakiinnuttaa jälleenvalokuvaus
Wikimediassa. Osana Wiki Loves Monuments 2020 -
kilpailua rakennetaan semanttisesti linkitettyä
tietokantaa Helsingin suojelluista rakennuksista,
arkkitehdeistä, kaduista ja Helsingin valokuvaajista
sekä valokuvaajien ottamista kaupunkikuvista.
Tietokantaa on tarkoitus käyttää pohjana
luetteloiden tekemiselle arkkitehtien töistä,
suojelluista rakennuksista ja ammattivalokuvaajista.
Toimintaa on suunniteltu koko ajanjaksolle. Myös
koronaepidemia on toiminnan suunnittelussa otettu
huomioon.
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Voimauttavan taiteen
äärellä ry

Starttimylly Tavoitteena on toimivien mallien
levittäminen ja vakiinnuttaminen sekä
pitkäkestoisen ja säännöllisen
toiminnan lisääminen. Hankkeen
puitteissa halutaan myös vahvistaa
Liikuntamyllyn imagoa alueellisena
kohtaamispaikkana ja sosiaalisen
kanssakäymisen sekä laadukkaan
vapaa-ajan mahdollistavana tilana.
Yhteistyötä aiotaan vahvistaa mm.
Helsingin nuoriso- ja
sosiaalipalveluiden, eri alojen
yhdistysten, Metropolian
ammattikorkeakoulun sekä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
kanssa. Tavoitteena on löytää entistä
kohdennetummin kohderyhmään
kuuluvia lapsia, nuoria ja
aikuisia.2020 aikana aiotaan myös
uusien toimintakonseptien sekä
vapaaehtoistoiminnan kehittämistä.

Starttimylly hankkeen puitteissa
järjestettiin hankkeen toisella
toimintakaudella satoja erilaisille
kohderyhmille räätälöityjä liikkumista ja
harrastamista lisääviä tapahtumia ja
niihin osallistui tuhansia eri ikäisiä
helsinkiläisiä. Alueellisen segregaation
haasteiden viitekehykseen sijoittuva
hanketoiminta toteutettiin
moniammatillisesti mm. lastensuojelun
tarvetta ennalta ehkäisevän nuorisotyön
ja perhetyön parissa sekä ylisukupolvista
köyhyyttä ja huono-osaisuutta kokevien
alueen lasten, nuorten, eläkeläisten ja
perheiden parissa. Merkittävää oli, että
osallistujista suurin osa kuului
kohderyhmiin, joita kaupungin muut
liikunta- ja harrastusmahdollisuudet joko
eivät ole aiemmin tavoittaneet tai ovat
tavoittaneet heikosti. Starttimylly-
hankkeen piirissä yhteensä 272
tapahtumaa. Osallistujia toiminnassa oli
yhteensä 5317, joista uusia 1200.

Starttimylly mahdollistaa liikunnan ja harrastamisen
ilon erityisesti sellaisille kaupunkilaisille, joita
perinteisemmät liikuntamuodot ei houkuttele tai
ole saavutettavissa. Kulttuuria ja liikuntaa yhdistäviä
toimintamalleja kehitetään. Kulttuurimyllyä
kehitetään erilaisten itähelsinkiläisten
kohtaamispaikkana ja sosiaalisen hyvinvoinnin
keskuksena. Lisäksi kehitämme uusia yhteistyön
muotoja ja monialaisia yhteistyökumppanuuksia.
Tavoitteena on jatkaa kahdella ensimmäisellä
hankekaudella rakennettujen toimintakonseptien
toteuttamista ja kehittämistä myös kolmannella
hankekaudella. Toimintaa pidetään käynnissä live-
toteutuksina niiltä osin kuin mahdollista, mutta
valmistaudutaan myös siihen, että osaa
toiminnoista pystytään tarvittaessa toteuttamaan
myös etänä. Seurataan pandemiatilanteen
kehittymistä ja muovataan toimintaa tarpeen
mukaan. Hyödynnetään kahdelta ensimmäiseltä
hankevuodelta saatuja oppeja, kerättyjä
kyselytuloksia ja kävijäpalautteita ja toteutetaan
niistä nousseita toiveita


