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Muonion kunnan nuorisotoimen vuosisuunnitelma 

vuodelle 2020 
 

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

Tehtävänämme on myös 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. Nuorisotyön kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat kuntalaiset. 

 

Nuorisotoimen toimipaikka sijaitsee Muonion kunnan kirkonkylällä nuorisotila Tippalassa osoitteessa 
Pirkantie 2, 99300 Muonio. Tehtäväalueesta vastaa nuorisosihteeri. 

 

Tammikuu 

- Aluehallintoviraston valtionavustushakemusten raportointi 
- Nuorisovaltuuston toimintakertomuksen laadinta vuodesta 2019 (vietävä tiedoksi hallitukselle) 
- Nuorisotoimen kerhokevät starttaa (toiminnan aloittaa noin 5 aktiivista kerhoa) 
- Nuori2020-tapahtuma Tampereella 

Helmikuu  

- LappiNYT -hanketapaaminen Torniossa 4.-5.2.2020 
- Yhteinen nuortenilta Muonion seurakunnan kanssa 14.2.2020 
- Walkers-koulutus 17.-19.2.2020 
- Nuorisotoimesta vastuullisten kokous Rovaniemellä 26.2.2020 

Maaliskuu  

- Tunturi-lapin lanit yhteistyössä Enontekiön ja Kolarin kanssa 29.2.-1.3.2020 
- Yötön yö 7-8 –luokkalaisille 2.3.-3.3.2020 
- Yötön yö 9- luokkalaisille ja sitä vanhemmille 3.3.-4.3.2020 
- Yökirjasto 5-6 –luokkalaisille 5.3.-6.3.2020 
- Wauto maaliskuun ajan liikenteessä koko nuorisotoimen voimin (4 toimintapäivää viikossa josta mm. 

maanantait ja tiistait kouluilla) 
- Elo-yhteistyöpäivä Kyläpirtissä 21.3.2020 

Huhtikuu  

- Nuorisotila Tippalan kansainvälinen teemailta, paikalla irlantilaisia nuoria 4.4.2020 
- Nuorisotila Tippalan teemailta (teema: pääsiäinen) 9.4.2020 
- Nuorisotila Tippalan pelastussuunnitelman päivitys sekä pelastusharjoitus nuorten kanssa 
- Nuorisotila Tippalan teemailta (teema: vappu) 30.4.2020 
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Toukokuu 

- Digisomekoulutus Rovaniemellä 6.5.2020 
- Kunnan ja seurakunnan yhteinen nuortenilta 15.5.2020 
- Suuntana tulevaisuus ysien päivä 18.5.2020 yhteistyössä Muonion kunnan työpajan kanssa 
- Kevätreissu Tornioon 22.5.2020 
- Grillibileet 30.5.2020 koulujen loppumisen kunniaksi  
- Wauto toukokuun ajan liikenteessä koko nuorisotoimen voimin (4 toimintapäivää viikossa josta mm. 

maanantait ja tiistait kouluilla) 

Kesäkuu  

- Aluehallintoviraston valtionavustushakemusten raportointi 
- Kesäleirit alakoululaisille 1.-12.6.2020 yhteistyössä nuoriso- ja liikuntatoimi 

Heinäkuu  

- Melontaretki yhteistyössä nuorisotoimi ja Muonion Melojat 

Elokuu  

- Ryhmäytys lukio & lappia, nuorisotoimi järjestää 

Syyskuu  

- Kerhonohjaajakoulutus 
- Koskenlaskua nuorisolle, nuorisotoimi järjestää yhteistyössä Harrinivan kanssa 
- Kansanedustaja-tapaaminen Rovaniemellä 21.9.2020, järjestäjä: LappiNYT-hanke 
- Yhteinen nuortenilta Muonion seurakunnan kanssa (kuukauden viimeinen perjantai) 

Lokakuu  

- Kläppi2020 Torniossa 7.-8.10.2020, osallistuu koko nuorisotoimi 
- Tippalan Yötön yö –tapahtuma syyslomalla 
- Lanitapahtuma syyslomalla 
- Nuorisotila Tippalan teemailta (teema: halloween) 30.10.2020 

Marraskuu  

- Valtakunnallinen EHYT ry:n järjestämä Päihdeviikko (vk 45), nuorisotoimi järjestää ohjelmaa kouluille 
yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa 

- LappiNYT –hankkeen Arktinen päätösgaala Torniossa 6.11.2020 
- Rotary-ilta, kansainvälinen tapahtuma 22.11.2020 
- Yhteinen nuortenilta Muonion seurakunnan kanssa 13.11.2020 

Joulukuu 

- Joulureissu Rovaniemelle 5.12.2020 
- Tippalan pikkujoulut 18.12.2020 
- Nuorisotila Tippalan kävijöiden raportointi vuodelta 2020 
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