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Muonion kunnan nuorisopalveluiden  

vuosisuunnitelma vuodelle 2023 
 

Muonion kunnan nuorisopalveluiden päätehtävä on tuottaa laadukkaita nuorisopalveluita kaikille 
paikkakuntalaisille lapsille ja nuorille aina ensimmäiseltä luokalta toisen asteen opintoihin asti. 

Tehtävänämme on toimia lasten ja nuorten kasvattajana koulun ja kodin ulkopuolella. Toteutamme nuorille 
suunnattuja avoimia sekä ohjattuja vapaa-ajan toimintoja hyödyntäen moniammatillista yhteistyötä eri 

toimijoiden kanssa. Järjestämme nuorisolle erilaisia harrastusmahdollisuuksia, kerhoja, leirejä sekä 
tapahtumia ympäri vuoden ja tarjoamme tilat yhdessä olemiseen. Nuorisopalveluiden kohderyhmänä ovat 
kaikki alle 29-vuotiaat kuntalaiset. Tehtäväalueesta vastaa nuorisosihteeri. Nuorisopalveluiden toimipaikka 

sijaitsee Muonion kunnan kirkonkylällä nuorisotila Tippalassa osoitteessa Pirkantie 2, 99300 Muonio. 

Tammikuu 

- Opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyyn vastaaminen ja PARkki-raportointi etsivän nuorisotyön 
osalta 

- Nuorisovaltuuston toimintakertomuksen laadinta vuodesta 2022 (vietävä tiedoksi hallitukselle) 
- Lauantai-Tippala kaikille yläkoululaisille ja peruskoulun päättäneille nuorille 14.1.2023 
- Onnelliset harrastajat – muoniolainen harrastusmalli –hanke (#harrastamisensuomenmalli) jatkaa 

toimintaansa kevään 2023 ajan (avustusta saatu 18 000€ joka kattaa 80% prosenttia kuluista). 
Hankkeessa jatkaa 20 prosenttinen harrastuskoordinaattori. 

- Onnellinen arki – Yhteisöllistä koulunuorisotyötä tuntureiden kupeessa –jatkohanke aloittaa 
toimintansa. Avustusta saatu 34 000€ kahdeksi vuodeksi. Hankkeessa jatkaa 80% 
koulunuorisotyöntekijä (myös nuorisopalveluiden budjettiin varattu määräraha 
koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseksi vuodeksi 2023). 

- Avoin nuorisotilatoiminta jatkaa toimintaansa joululoman jälkeen ikärajajaotelluin tilailloin. 
o tiistaisin klo 17-21 (peruskoulun päättäneet, vastuuohjaajana toimii etsivä nuorisotyöntekijä) 
o torstaisin klo 17-21 (yläkoululaiset sekä peruskoulun päättäneet nuoret, vastuuohjaajana 

toimii nuorisotyöntekijä)  
o perjantaisin klo 17-21 (yläkoululaiset, vastuuohjaajana toimii nuorisotyöntekijä) 
o etsivä nuorisotyön perjantaikahvit peruskoulun päättäneille nuorille perjantaisin klo 13-17 

- Alakoululaisten omat Tippala-iltapäivät jatkuvat normaalien aikataulujen mukaisesti. Viikolla 2. 
- #harrastaisensuomenharrastukset alkavat viikolla 4. 
- Nuorisotila Tippalan teemailta 19.1.2023 (teema: arjen hallinta) 

Helmikuu  

- Aluehallintoviraston valtionavustusten raportointi (etsivä nuorisotyö 28.2. mennessä) 
- Etsivä nuorisotyöntekijä ja koulukuraattori jalkautuvat toiselle asteelle torstaisin ruokavälituntien 

ajaksi 
- Työnhakuinfo abiturienteille ja ammattiin valmistuville (järjestää: etsivä nuorisotyöntekijä ja 

työllisyysvastaava) 
- Kevään aikana Friends-tunnit kahdeksasluokkalaisille (järjestää: koulunuorisotyöntekijä) 
- Lauantai-Tippalat alakoulun 5-6 -luokkalaisille sekä kaikille yläkoululaisille ja peruskoulun päättäneille 

nuorille 11.2.2023 sekä Nuorisotila Tippalan teemailta (teema: 112-päivä ja Tippalan turvallisuus) 

Maaliskuu  

- Kunnan työllistymisinfo (järjestää: etsivä nuorisotyöntekijä ja nuorisosihteeri) 
- Hiihtoloma viikko 10 
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o Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin. 
o Nuorisotila Tippala avoinna kaikille yläkoululaisille ja peruskoulun päättäneille nuorille. 
o Alakoululaisten omat Tippala-iltapäivät normaalien aikataulujen mukaisesti. 

- Lauantai-Tippalat alakoulun 5-6 -luokkalaisille sekä kaikille yläkoululaisille ja peruskoulun päättäneille 
nuorille 11.3.2023 

- SOVARI-tulosten läpikäynti (etsivä nuorisotyön palautekysely) 
- Lumileiri 5-6 -luokkalaisille viikolla 12 (yhden yön tapahtuma, mahdollinen yhteistyö erä- ja luonto-

opiskelijoiden kanssa). Apuohjaajina yläkoululaisia nuoria. 
- Nuorisotila Tippalan teemailta 30.3.2023 (teema: suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus) 

Huhtikuu  

- NUORI2023 –tapahtuma Jyväskylässä 18.-20.4.2023 (osallistuu: koko nuorisopalveluiden henkilöstö) 
(Nuorisotila Tippala kiinni viikon 16) 

- Nuorisotila Tippalan teemailta 27.4.2023 (teema: seksuaalikasvatus) 
- Lauantai-Tippalat alakoulun 5-6 -luokkalaisille sekä kaikille yläkoululaisille ja peruskoulun päättäneille 

nuorille 29.4.2023 (vappu ja kirkonkylälle jalkautuminen) 

Toukokuu 

- Kevätreissu Tornioon 6.5.2023 
- Nuorisokäräjät-tapahtuma Muoniossa 19.-21.5.2022 (osallistuu Suomi, Ruotsi ja Norja) 
- Suuntana tulevaisuus -ysien päivä yhteistyössä Muonion kunnan työpajan kanssa viikolla 21 
- PARkki-raportointi etsivän nuorisotyön osalta 
- #harrastamisensuomenmalli –harrastukset jäävät kesätauolle viikolla 21. 
- Nuorisotila Tippalan teemailta 25.5.2023 (teema: päihteet) 

Kesäkuu  

- Nuorisotila Tippalan kesäaukioloajat (alkavat viikolla 23): 
o Syksyllä yläkoulun aloittaville, nykyisille yläkoululaisille sekä peruskoulun päättäneille nuorille 

avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 17-21. 
o Nykyisille 4-5 -luokkalaisille (syksyllä aloittaville 5-6 -luokkalaisille) myös kesän ajan oma 

tilailta torstaisin klo 15-16:30. 
o Etsivän nuorisotyöntekijän kesäkahvit peruskoulun päättäneille keskiviikkoisin klo 15-18. 

- Alikulkutunnelijuhlat 1.6.2022 yhteistyössä lukion ja kulttuuripalveluiden kanssa. Mukana 
katutaideartisti. 

- Nuorisopalvelut läsnä ammattiin valmistuneiden juhlassa 2.6.2023, lakkiaisissa 3.6.2023 ja 
konfirmaatiossa. 

- Nuorisopalvelut jalkautuvat koulujen päättymisen vuoksi kirkonkylälle ja lähimaastoon 3.6.2023 
(mahdollinen yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa) 

- Päiväleiritoiminta Muoniossa –hanke suunniteltu alkavaksi (hakemus lähetetty Aluehallintovirastoon, 
päätöstä ei vielä saatu) → Kesäleirit alakoululaisille viikot 23-24 

- Nuorisotila Tippalan avoimet ovet 21.6.2023 (Muoniofästit) 
- Aluehallintoviraston valtionavustusten raportointi (#harrastamisensuomenmalli –hanke) 

Heinäkuu  

- Melontaretki (mahdollinen yhteistyö Muonion Melojien kanssa) 
- Nuorisotila Tippalan avoinna kesäaukioloaikojen mukaisesti 
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Elokuu  

- Nuorisotila Tippalan avoimet nuortenillat, alakoululaisten omat Tippala-iltapäivät ja 
#harrastamisensuomenmalli –harrastukset jatkuvat normaalien aikataulujen  
mukaisesti viikolta 7 lähtien. 

- Ryhmäytys toisen asteen aloittaville opiskelijoille (lukio & lappia) (järjestää: nuorisopalvelut) 
- Ryhmäytykset yläkoululaisille (järjestää: koulunuorisotyöntekijä) 
- Nuku Yö Ulkona tapahtuma Suomen luonnon päivänä 26.8.2023 (mahdollinen yhteistyö 

seurakunnan kanssa) 

Syyskuu  

- Liikenneturvallisuustempaus 7-9 –luokkalaisille yhteistyössä yläkoulun kanssa, viikolla 37 
(liikenneturvallisuusviikko) 

- PARkki-raportointi etsivän nuorisotyön osalta 
- Syysleiri kaikille yli 13-vuotiaille 8.-10.9.2023 (kahden yön tapahtuma, mahdollinen yhteistyö 

kolmannen sektorin kanssa). Apuohjaajina peruskoulun päättäneitä nuoria. 
- Amazing Race –tapahtuma yhteistyössä seurakunnan kanssa 22.9.2023 
- Lauantai-Tippalat alakoulun 5-6 -luokkalaisille sekä kaikille yläkoululaisille ja peruskoulun päättäneille 

nuorille 23.9.2023. 
- Nuorisotila Tippalan teemailta 28.9.2023 (teema: arjen hallinta)  
- Aluehallintoviraston valtionavustushakemusten raportointi (lasten ja nuorten paikallisen 

harrastustoiminnan tukemisen –hanke) 

Lokakuu  

- KLÄPPI2023 Alueelliset nuorisotyön päivät (nuorisopalveluiden henkilöstö osallistuu) 
- Syysloma viikko 42  

o Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin. 
o Lani -tapahtuma yläkoululaisille ja peruskoulun päättäneille nuorille 14.10.2023. 
o Discotapahtuma 20.10.2023 (järjestää: nuorisopalvelut yhtestyössä nuorisovaltuuston ja 

muiden nuorten kanssa) 
- Lauantai-Tippalat alakoulun 5-6 -luokkalaisille sekä kaikille yläkoululaisille ja peruskoulun päättäneille 

nuorille 21.10.2023. 
- Nuorisotila Tippalan teemailta 26.10.2023 (teema: some [turvallisuus, medialukutaito, 

käyttäytyminen jne])  

Marraskuu  

- Valtakunnallinen EHYT ry:n järjestämä Päihdeviikko (vk 45), nuorisopalvelut järjestää ohjelmaa 
kouluille (mahdollinen yhteistyö hyvinvointialueen kanssa) 

- Lauantai-Tippalat alakoulun 5-6 -luokkalaisille sekä kaikille yläkoululaisille ja peruskoulun päättäneille 
nuorille 18.11.2023. 

- Joulureissu Rovaniemelle 25.11.2023 
- Nuorisotila Tippalan teemailta 23.11.2023 (teema: mielenterveys)  
- Kansainvälinen ilta yhteistyössä Harrinivan ja Rotary-vaihto-oppilasjärjestön kanssa viikolla 47 tai 48. 
- Aluehallintoviraston valtionavustushakemusten laatiminen (etsivä nuorisotyö & lasten ja nuorten 

paikallisen harrastustoiminnan tukemisen –hanke sekä muut tarpeelliset hankkeet). 

Joulukuu 

- Tippalan jouluinen Yötön Yö -tapahtuma 8.-9.12.2023 
- Koulunuorisotyö –hankkeen loppukyselyn toteuttaminen oppilaille, henkilökunnalle ja 

moniammatilliselle työryhmälle → Hankkeen raportointi alkuvuodesta 2024 
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- Lauantai-Tippalat alakoulun 5-6 -luokkalaisille sekä kaikille yläkoululaisille ja peruskoulun päättäneille 
nuorille 16.12.2023. 

- Tippalan pikkujoulut 19.12.2022 
- Nuorisotila Tippala, alakoululaisten omat Tippala-iltapäivät ja #harrastamisensuomenmalli –

harrastukset jäävät joulutauolle viikolla 51 
- Nuorisotila Tippalan kävijöiden raportointi vuodelta 2023 
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