
Evijärven kunta, nuorisotoimi



Liikunta- ja  nuoriso-ohjaaja Satu Koski
 

Koulutus: 
-  yhteisöpedagogi 
- nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja 
- lähihoitaja
- ylioppilas
Työkokemus: 
- Evijärven 4H-neuvojan sijainen v. 2000-2002
- Vetelin kunnan vapaa-aikasihteeri sekä                     
 4H-toiminnanjohtaja  v. 2002-2021
Perhe:
- puoliso Mika, lapset Jenna 15v., Tomi 13v. ja Nelli 10v.



Nuorisotoimi meillä:
- kerhoja
- retkiä
- leirejä
- uimakouluja
- erilaisia tapahtumia
- kansainvälistä toimintaa
- nuorisotilat
- nuorisovaltuusto
- kouluyhteistyönä:
  - välituntitoiminta
  - ryhmäytykset
  - jopoluokka yhteistyö
  - pienryhmät
  - kouluvierailut
  - koululaisten uimaopetus



Nuorisotilat
Kunnantalon päädyssä os. Viskarinaukio 3

 
Avoinna:
ti klo 19.00-21.00 Peli- ja kulttuuripaja,
ohjaajana Anu Peltokangas
pe klo 19.00-22.00 7 lk - 17 v., ohjaajina
vapaaehtoisia aikuisia tai Satu Koski
la klo 19.00-23.00 satunnaisesti,
ohjaajana Anu Peltokangas

 
Tiistaisin käy n. 10 nuorta ja
viikonloppuisin n. 20 nuorta

 



Nuorisovaltuusto
- perustettu vuonna 2017
- oma toimintasääntö, -suunnitelma ja  -kertomus
- 8 varsinaista jäsentä, 6 varajäsentä
- edustajat sivistys- ja teknisessä lautakunnassa sekä
Maakunnallisessa Nuorten Vaikuttajaryhmässä
- kokoontuu kuusi kertaa vuodessa
- kokouspalkkio 40€/kokous
- tarkoitus ja tavoite: 
- mm. edistää ja kehittää nuorison asemaa Evijärven
kunnassa ilman puoluepoliittisia ja uskonnollisia
sidonnaisuuksia. 
- toimia nuorison äänenä lautakunnissa sekä muissa
julkisissa yhteyksissä ja tuoda nuorten näkökulma
kunnan päätöksiin



Kouluyhteistyö
 

Välituntitoiminta
- välituntikahvila viikottain ruokavälitunnilla
kirjastoluokassa
  - ma 7 lk:t 4H-yhdistys
  - ke 8 lk:t ev. lut.  seurakunta 
  - to 9 lk:t vuoroviikoin nuorisotoimi ja etsivä
nuorisotyö
- hyvän mielen välitunti ruokavälitunnilla kerran
kuussa pe 7lk - lukio, nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö

Jopoluokka
- liikunta- ja nuoriso-ohjaaja on jopoluokan linkki
ulkomaailmaan
- auttaa TET-harjoittelupaikkojen löytämisessä
- järjestää yritysvierailuja
- ryhmäyttää
- järjestää retkiä



Harrastamisen Suomen malli
Evijärven kunta on saanut Harrastamisen Suomen mallin
kerhoavustusta AVI:lta 38 000€.
Kerhot, joita järjestämme lukuvuoden 2021-2022 aikana:
- eläinkerho 1-6 lk, osall. 12
- liikuntakerho Kirkonkylän koululla 1-6 lk, osall. 15
- liikuntakerho Särkikylän koululla 1-6 lk, osall. 15
- liikuntaryhmä 7-9 lk, osall. 11 poikaa
- kuntosaliryhmä 7-9 lk, osall. 6 poikaa
- mediakerho 1-3 lk, osall. 10
- mediakerho 4-6 lk, osall. 10

- kerhokoordinaattori Anu Peltokangas 17h/vko
-ilmaisia kerhoja, jotka sis. välipalan ja mahdollisen
kotiinkuljetuksen tarpeen vaatiessa




