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Muonion kunnan nuorisotoimen vuosisuunnitelma
vuodelle 2021
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 29vuotiaat kuntalaiset. Nuorisotoimen toimipaikka sijaitsee Muonion kunnan kirkonkylällä nuorisotila
Tippalassa osoitteessa Pirkantie 2, 99300 Muonio. Tehtäväalueesta vastaa nuorisosihteeri. Korona-pandemia
tuo edelleen haastavuutta toiminnan suunnitteluun ainakin ensimmäisellä puolivuosikkaalla. Seuraamme
taudin etenemistä ja reagoimme tarvittavalla tavalla.

Tammikuu
-

-

Aluehallintoviraston valtionavustusten raportointi (etsivän nuorisotyön hanke)
Opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyyn vastaaminen ja PARkki-raportointi etsivän nuorisotyön
osalta
Nuorisovaltuuston toimintakertomuksen laadinta vuodesta 2020 (vietävä tiedoksi hallitukselle)
Walkers-koulutuspäivä 15.1.2021
Lauantai-Tippala 23.1.2021
Onnelliset harrastajat – muoniolainen harrastusmalli –hanke (#harrastamisensuomenmalli) aloittaa
toimintansa (avustusta saatu 16 000€ joka kattaa 80% prosenttia kuluista). Hankkeessa aloittaa 15
prosenttinen työntekijä; harrastuskoordinaattori Kaisa Ruotsalainen.
Onnellinen arki – Yhteisöllistä koulunuorisotyötä tuntureiden kupeessa –hanke aloittaa toimintansa
(avustusta saatu 40 000€ joka kattaa 100% prosenttia kuluista). Hankkeessa aloittaa 65,4
prosenttinen työntekijä; koulunuorisotyöntekijä Kaisa Ruotsalainen.

Helmikuu
-

Nuorisotoimen kerhokevät starttaa (toiminnan aloittaa 3 viikoittain kokoontuvaa kerhoa)
Työnhakuinfo ja uuden nuorten työllisyysmallin esittely 2003-2005 syntyneille 8.2.2021
Koulunuorisotilan luominen yhteistyössä yläkoulun kanssa kevään aikana
Nuorisotila Tippalan pelastussuunnitelman päivitys sekä pelastusharjoitus nuorten kanssa 11.2.2021
(112-päivä)
Nuorisotila Tippalan teemailta (teema: ystävänpäivä) 12.2.2021
Lauantai-Tippala 20.2.2021

Maaliskuu
-

Lanit Tippalassa 7-9 –luokkalaisille 5.-6.3.2021 (samaan aikaan Kolarissa)
Yötön yö –tapahtuma Tippalassa 7-9 –luokkalaisille 8.-9.3.2021
Yökirjasto 5-6 –luokkalaisille 8.-9.3.2021 yhteistyössä kirjastotoimen kanssa
Liikenneturvallisuustempaus 7-9 –luokkalaisille yhteistyössä yläkoulun kanssa
Lauantai-Tippala 20.3.2021
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Huhtikuu
-

Nuorisotila Tippalan teemailta (teema: pääsiäinen) 1.4.2021
Lauantai-Tippala 17.4.2021
Nuorisotila Tippalan teemailta (teema: vappu) 30.4.2021 (nuorisotoimi jalkautuu)
Työnhakuinfo valmistuville opiskelijoille etsivän nuorisotyöntekijän ja yksilövalmentajan
toteuttamana

Toukokuu
-

Suuntana tulevaisuus ysien päivä yhteistyössä Muonion kunnan työpajan kanssa
Kevättapahtuma 14.5.2021 (esim. fatbike-reissu)
Lauantai-Tippala 15.5.2021
Wauto liikenteessä viikot 21-27 koko nuorisotoimen voimin (4 toimintapäivää viikossa josta mm.
maanantait ja tiistait kouluilla)
PARkki-raportointi etsivän nuorisotyön osalta

Kesäkuu
-

Päiväleiri- ja kerhotoiminta Muoniossa –hanke ajalle 2021-2022 suunniteltu alkavaksi (hakemus
lähetetty Aluehallintovirastoon, päätöstä ei vielä saatu)  Kesäleirit alakoululaisille vk 23-24
Grillibileet 5.6.2021 koulujen loppumisen kunniaksi (nuorisotoimi jalkautuu)
Aluehallintoviraston valtionavustusten raportointi (lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan
hanke kausi 2020-2021 ja #harrastamisensuomenmallin –hanke)

Heinäkuu
-

Melontaretki viikolla 26 yhteistyössä nuorisotoimi ja Muonion Melojat

Elokuu
-

Ryhmäytys toisen asteen aloittaville opiskelijoille (lukio & lappia) nuorisotoimi järjestää
Ryhmäytykset yläkoululaisille (koulunuorisotyöntekijä suunnittelee)
Koskenlaskua ja makkaranpaistoa yhteistyössä Harrinivan kanssa
Amazing Race –tapahtuma yhteistyössä seurakunnan kanssa

Syyskuu
-

Kerhonohjaajakoulutus 4.9.2021
Välikyselyn toteuttaminen koulunuorisotyöstä oppilaille, opettajille ja muille yhteistyökumppaneille
Nuori2021-tapahtuma Jyväskylässä 16.-17.9.2021 (osallistuu koko nuorisotoimi)
PARkki-raportointi etsivän nuorisotyön osalta

Lokakuu
-

KLÄPPI2021 5.-6.10.2021 Peräpohjolan opistolla Torniossa (osallistuu koko nuorisotoimi)
Tippalan Yötön yö –tapahtuma syyslomalla
Lanitapahtuma syyslomalla
Nuorisotila Tippalan teemailta (teema: halloween) 29.10.2021

Marraskuu
-

Valtakunnallinen EHYT ry:n järjestämä Päihdeviikko (vk 45), nuorisotoimi järjestää ohjelmaa kouluille
yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa
Aluehallintoviraston valtionavustushakemusten laatiminen (harrastushanke ja etsivän nuorisotyön
hanke)
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Joulukuu
-

Joulureissu Rovaniemelle 4.12.2021
Tippalan pikkujoulut 17.12.2021
Nuorisotila Tippalan kävijöiden raportointi vuodelta 2021
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