
22.2.2022 

 

 

 

1 

Nuorisotoimi 
Pirkantie 2 
99300 Muonio 
 

www.muonio.fi/vapaa-
aika/nuoriso 
Puhelin 040 5929 281 
 

Sähköposti: 
heidi.pouttu@muonio.fi 
Instagram: nuorisosihteerimuonio

 

Nuorten työllistäminen kesällä 2022 

Tehtäväkuvaukset ja ajankohdat 

 

 

Muonion kunnan tarjoamat kesätyöpaikat ovat haettavissa Kuntarekry-
palvelussa 1.3.-31.3.2022 välisenä aikana. 

 

 

Tekninen osasto 

Muonion kunnan tekninen osasto tarjoaa kesätyöpaikkoja kahden viikon jaksoissa, kahdelle nuorelle 

kiinteistönhoitajan apulaisena 6. -17.6.2022 välisenä aikana ja neljälle nuorelle siistijän apulaisena 6.-

17.6.2022 välisenä aikana. Lisätietoja siistijän apulaisen tehtävistä ravitsemispäällikkö Anna-Kaisa Muotkalta 

puh. 040 489 5121 ja kiinteistönhoitajan tehtävistä rakennusmestari Juha Vainiolta puh. 040 489 5185. 

 

Nuorisopalvelut  

Muonion kunnan nuorisopalvelut tarjoaa kesäleiriohjaajan kesätyöpaikkoja kolmelle nuorelle 6.6.-17.6.2022 

välisenä aikana. Työhön kuuluu kesäleirin ohjelman suunnittelua ja toteutusta yhteistyössä kunnan 

työntekijöiden kanssa. Lisätietoja nuorisosihteeri Heidi Poutulta puh. 040 5929 281. 

 

Kirjasto 

Muonion kunnan kirjastopalvelut tarjoaa kirjastoapulaisen kesätyöpaikkaa kahdelle nuorelle 6.-17.6.2022 

välisenä aikana. Kirjastoapulaisen tehtäviin kuuluu asiakaspalvelu, aineiston käsittely ja järjestäminen sekä 

siivoustehtävät. Lisätietoja vs. kirjastojohtaja-kulttuuriohjaaja Marja Alatalo puh. 040 489 5110. 

 

Kesäsomettaja 

Oletko utelias, aloitteellinen ja kekseliäs sosiaalista mediaa itsekin käyttävä muoniolainen nuori? Muonion 

kunnan markkinointiin etsitään kesäsomettajaa. Kesäsomettajana tuotat sisältöä Muonion kunnan 

sosiaalisen median kanaviin Muonion kesästä, kuntalaisista ja ajankohtaisista asioista erityisesti kuvien, 

tarinoiden ja videoiden kautta omalla persoonallasi. Muonion kunnan sosiaalisen median kanavia ovat 

facebook ja instagram, joista erityisesti instagram-tarinoihin tuotetaan kesän aikana sisältöä toimestasi. 

Sisältöä tuotetaan suomen kielellä. 

Kesäsomettajalta toivomme aikaisempaa kokemusta instagramin käytöstä sekä rohkeutta toimia ihmisten 

parissa ja esiintyä itse myös kameran edessä. Kuvaaminen ja videoiden editointitaito luetaan eduksesi, mutta 

se ei ole välttämätöntä vaan tärkeintä on halu oppia. 

Kesäsomettajan töitä on tarjolla kahdelle nuorelle 6.-17.6.2022 välisenä aikana. Lisätietoja vt. 

kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila puh. 040 489 5153. 

 



22.2.2022 

 

 

 

2 

Nuorisotoimi 
Pirkantie 2 
99300 Muonio 
 

www.muonio.fi/vapaa-
aika/nuoriso 
Puhelin 040 5929 281 
 

Sähköposti: 
heidi.pouttu@muonio.fi 
Instagram: nuorisosihteerimuonio

 

Muonion työpaja 

Muonion kunnan työpaja tarjoaa kesätöitä kahdelle nuorelle 6.-17.6.2022 väliselle ajalle. Työskentely 

tapahtuu pääasiassa kuljetus-, kierrätys- tai pyöräpajan puolella. Tehtäviin kuuluu avustaminen kunnan 

logistisissa kuljetuksissa, pyörien ja apuvälineiden huollossa ja korjauksessa sekä ser-toiminnassa yhdessä 

pajaohjaajien kanssa. 

Lisätietoja työllisyysvastaava Annika Muotka, puh. 040 187 8215 

 


