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Johdanto
Noin 3500 asukkaan Simon kunta sijaitsee Lapin maakunnassa Simojoen alajuoksulla. Simo rajoittuu pohjoisessa
Kemiin, Keminmaahan ja Tervolaan, idässä Ranuaan ja etelässä Iihin. Simon pinta-ala on 1483,1 km2, josta
vesialue ilman merialueita on noin 18,4 neliökilometriä.
Simon kunta on suunnitellut toteuttavaksi etsivää nuorisotyötä kunnan alueella vuosina 2012 -2013. Etsivän
nuorisotyön tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden
ulkopuolella. Etsivän nuorisotyön avulla pyritään tavoittamaan nuoret, jotka tarvitsevat tukea kiinnittyäkseen
tarjolla olevaan palveluun sekä ne nuoret, jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Varhaisen tuen toteuttaminen,
ennaltaehkäisy ja korjaava toiminta ovat etsivän nuorisotyön tavoitteena. Etsivä nuorisotyöntekijä tulisikin
tekemään yhteistyötä Nuorten työpajan ohjaajien ja vapaa-aikatoimen työntekijöiden kanssa. Etsivä
nuorisotyöntekijä ja työpajan kehittämisohjaaja yhteistyössä etsisivät nuorelle sopivaa tukea ja palvelua sekä
koulutus- ja työpaikkaa.
Nuoria tuetaan palveluiden piiriin hakeutumisessa. Etsivän nuorisotyöntekijän tavoitteena on parantaa nuorten
palveluiden tuntemusta ja tukea heitä palveluiden piiriin. Varsinkin nuorilla, joilla ei ole riittävästi omaa
aloitekykyä on tarvetta etsivän nuorisotyön palveluihin. Etsivässä nuorisotyössä on mahdollista toimita
yhteiskuntatakuun puolesta.
Etsivän nuorisotyöntekijä toimii kunnan järjestämässä yökahvilatoiminnassa ja diskoissa valvojana muiden
nuorisotoimen ja nuorten työpajan toimijoiden kanssa. Nuorisotilat on myös yksi paikka, johon etsivän
nuorisotyöntekijän työpanosta kaivataan. Oppilaitokset, yhdistykset ja järjestöt sekä työpaja ja sosiaalitoimi ovat
yhteistyötahoja, joihin ollaan yhteydessä nuorten tavoittamiseksi ja löytämiseksi.
Etsivä nuorisotyöntekijän työpanosta tarvitaan myös erilaisissa nuorten tapahtumissa, kuten lyhytkestoisissa
tapahtumissa ja projektien ja hankkeiden järjestämissä nuorille suunnatuissa tapahtumissa, esimerkiksi
”rajapintojen nuoret” ja Music Against Drugs – tapahtumissa. Erilaiset tapahtumat ovat yksi tapa kohdata
nuoria. Tapahtumien lisäksi etsivän nuorisotyöntekijän tehtävänä on löytää syrjäytymisvaarassa olevat nuoret
sekä tukea nuoria elämäntaitojen löytämiseksi.

Taustaa hankkeelle
Hallitus- ja kehittämisohjelmat pyrkivät parantamaan lasten ja nuorten asemaa yhteiskunnassa. Esimerkiksi
lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012–2015 korostaa nuorten työllistymisen parantamista ja
työllisyyden lisäämistä. Nuorten kohdalla on tärkeää kehittämisohjelman nostamat linjaukset; arjen hallinta,
osallisuus ja yhdenvertaisuus.
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Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota
mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa
vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.
Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai
työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä
nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa
Koulutus on yksilön keskeinen hyvinvoinnin resurssi. Koulutus vähentää muun muassa työttömyyden riskiä.
Koulutustasoa pidetään väestön hyvinvointitasoa kuvaavana tekijänä. Kuntalaisten ammatillinen osaaminen ja
kouluttautuneisuus parantavat kunnan kilpailukykyä ja lisäävät osaavaa työvoimaa. Kouluttautuneisuus lisää
myös innovaatiokykyä, joka puolestaan luo alueelle uusia työpaikkoja.
Peruskoulun jälkeinen koulutus on tärkeässä asemassa kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta. Koulutuksen
ulkopuolelle jääminen voi altistaa syrjäytymiselle ja pitkäaikaistyöttömyydelle. Koulutuksen ulkopuolelle
jäämistä voidaan vähentää kehittämällä oppilaanohjausta sekä koulutuksen ja työelämän yhteistyötä. Simon
kunnassa on mahdollista suorittaa lukio-opinnot peruskoulutuksen jälkeen, sekä mahdollisuus suorittaa
kalatalouden perustutkinto. Lähimmät ammattiopistot sijaitsevat Kemissä sekä Torniossa. Lähimpiä korkeaasteen koulutusta tarjoavat paikkakunnat ovat Oulu ja Rovaniemi.

Työttömien nuorten määrät ovat pienentyneet jonkin verran viimeisen vuoden aikana. Nuorisotyöttömyys on
pienentynyt kokonaistyöttömyyteen verrattuna nopeammin. Vuoden aikana nuorisotyöttömyys on pienentynyt
jopa n. 16 %. Huolestuttavaa on kuitenkin naisten osuuden kasvaminen työttömissä. Miehet työllistyvät yleensä
teollisille aloille, joissa myös viimeaikoina on ollut työpaikkoja tarjolla. Kemi-Tornion alueella on alle 25 –
vuotiaita työttömiä nuoria yhteensä 634. Simossa oli työttömiä yhteensä 167 henkilö, joista naisia 90. Alle 20 –
vuotiaita työttömiä oli 11 ja alle 25 – vuotiaita oli yhteensä 18 nuorta. (Lapin työllisyyskatsaus, kesäkuu 2011,
Elinkeino- ja liikenneministeriö.)

Nuorisotyö Simossa
Simon kunnan nuorisopalveluiden tarkoituksena on tukea simolaisten nuorten tervettä kasvua ja hyvinvointia
tarjoamalla monipuolisia harrastus- ja toimintamahdollisuuksia. Työmuotoina ovat nuorisotilatoiminta,
yökahvilatoiminta, tapahtumat, leirit, nuorisoneuvosto, ja erilaiset hankkeet sekä tiivis yhteistyö muiden lasten
ja nuorten parissa työskentelevien kanssa.
Nuorisotyöhön kuuluvat lisäksi ehkäisevä päihdetyö ja lasten/nuorten liikennekasvatus yhdessä muiden
hallintokuntien kanssa. Merkittävää nuorisotyötä tekevät vapaa-aikatoimen ja koulujen lisäksi urheiluseurat
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(Siki, STU, FC Inter Simo), Simon VPK, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Kivalojen seutuopisto, Simon
Seurakunta, 4H-yhdistys ja Dancing Fools.

Nuorisotilat
Nuorisotilat ovat avoinna nykyisin kaksi kertaa viikossa Asemakylällä ja Maksniemessä. Nuorisotiloille nuoret
tulevat pelaamaan yhdessä eri pelejä sekä viettämään aikaa toisten nuorten seurassa. Nuorisotiloilla toimii
ohjaajana vapaa-aikatoimen määrärahoista palkattu työntekijä. Aseman nuorisotilassa järjestetään disco kaksi
kertaa vuodessa sekä järjestetään yökahvilatoimintaa 2 kertaa kuukaudessa. Muita nuorisotapahtumia ovat
kesällä Nousulohimarkkinoiden yhteydessä järjestettävä DBTS – bänditapahtuma.

Ohjaajatilanne
Tällä hetkellä vapaa-aikatoimen palveluksessa on vapaa-aikatoimenjohtaja, toimistosihteeri ja tilojen
valvojana/ohjaajana määräaikaisesti toimiva henkilö sekä 1 määräaikainen liikuntakerhon ohjaaja.

Etsivä nuorisotyö Simossa - hanke

Toiminnan taustalla nuorisolain keskeiset muutokset:
1. Paikallisten viranomaisten monilainen yhteistyö 7a§
2. Etsivä nuorisotyö 7b§ ja siihen liittyvä tietojen luovuttaminen 7c§
3. Etsivää nuorisotyötä varten luovutettujen tietojen käsittely 7d§

Etsivä nuorisotyö 7b§:


Tarkoituksena tavoittaa tuen tarpeesssa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palveluiden ja muun tuen
piiriin, jolla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja
työmarkkinoille



Kunta nimeää toiminnasta vastaavan henkilön



Salassapitosäännösten estämättä nuoren yhteystiedot tulee luovuttaa etsivälle nuorisotyölle seuraavissa
tilanteissa:
-> peruskoulun päättävä nuori, joka ei ole saanut tai vastaanottanut opiskelupaikkaa tai aloittanut
opintoja
-> nuori, joka keskeyttää ammatilliset/lukio - opinnot alle 25-vuotiaana
-> nuori, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia
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tai joka keskeyttää palveluksen
-> lähtökohtana kuitenkin nuoren oma suostumus

Yhteiskuntatakuun
mukaisesti jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-,
harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden
alkamisesta. Yhteiskuntatakuun toimeenpanossa tarvitaan etsivän nuorisotyön panosta ja nuorten työpaja toimii
yhtenä mahdollisuutena sijoittua työelämään. Kaikki nuoret eivät ilmoittaudu työttömiksi ja ovat vailla tukia tai
palveluita. Etsivän nuorisotyön avulla on mahdollista tavoittaa ainakin osa kotona olevista työttömistä nuorista.
Nuorten työpaja on hyvä sijoittumispaikka yhteiskuntatakuun toteutumiseksi. Simossa on tarjolla vähän
työpaikkoja avoimilta työmarkkinoilta nuorille.

Etsivän nuorisotyön kehittäminen
Etsivän nuorisotyön kehittäminen on ajankohtaista Simossa. Simon kunta suunnittelee etsivän
nuorisotyöntekijän

palkkaamista

työpariksi

Simossa

toimivan

nuorten

työpaja

”Puutimpereiden”

kehittämisohjaajalle. Simon kunta on alueena laaja, joka asettaa haasteita nuorten sijoittumiselle työelämään tai
koulutukseen. Etsivän nuorisotyön avulla olisi mahdollista tavoittaa myös pienempien kylien nuoria, jotka ovat
vaarassa syrjäytyä. Etsivän nuorisotyön tavoitteena on saavuttaa ne alle 29-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset,
jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella ja tarvitsevat tukea palveluihin. Etsivällä nuorisotyöllä
pyritään myös saavuttamaan sellaiset nuoret, jotka ovat vaarassa syrjäytyä.
Etsivä nuorisotyö ei ole sidottu toimistoon tai työaikaan, vaan työtä tehdään nuoren omalla areenalla: kotona,
koulussa, nuorisotiloilla tai paikassa, joka nuoren nuoresta tuntuu parhaimmalta.
Yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään voivat ottaa nuori itse, vanhemmat, ystävät, lähipiiri, oppilaitos,
viranomaiset jne. Etsivän nuorisotyön tekemä työ perustuu ensisijaisesti nuoren itsensä antamiin tietoihin sekä
hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Tietojen siirtäminen toiselle viranomaiselle vaatii nuoren itsensä ja
alaikäisen nuoren vanhempien suostumuksen.
Toiminta on kohdistettu niille, jotka pohtivat tulevaisuudensuunnitelmiaan, opiskelu- tai työelämään
hakeutumista, itsenäistymiseen liittyviä kysymyksiä tai muita omaan elämäänsä liittyviä asioita.
Etsivä nuorisotyöntekijän työpanosta tarvitaan myös erilaisissa nuorten tapahtumissa, kuten lyhytkestoisissa
tapahtumissa ja projektien ja hankkeiden järjestämissä nuorille suunnatuissa tapahtumissa, esimerkiksi
”rajapintojen nuoret” ja Music Against Drugs – tapahtumissa. Erilaiset tapahtumat ovat yksi tapa kohdata
nuoria. Tapahtumien lisäksi etsivän nuorisotyöntekijän tehtävänä on löytää syrjäytymisvaarassa olevat nuoret
sekä tukea nuoria elämäntaitojen löytämiseksi.
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Yksilöohjaus
Yksilöohjauksella tarkoitetaan nuorten rinnalla kulkemista elämän haastekohdissa niin kauan tai niin vähän, kuin
nuori

tarvitsee. Toiminta

Sovituissa tapaamisissa jutellaan

on

nuorille

kahden

kesken nuoren

vapaaehtoista

ja

maksutonta.

mieltä askarruttavista asioista etsivien

nuorisotyöntekijöiden toimistolla, nuoren kotona tai vaikkapa kahvilassa kahvikupposen ääressä. Yritämme
yhdessä löytää oikeaa suuntaa nuoren elämälle tai auttaa nuorta löytämään mielekkäitä tavoitteita tulevaisuuden
unelmien saavuttamiseksi. Yksilöohjauksen aikana käydään tarpeen mukaan yhdessä hoitamassa asioita eri
virastoissa

esimerkiksi

Te-

toimistossa,

sosiaalitoimistossa

tai

Kelassa.

Nuorten kanssa järjestetään mahdollisuuksien mukaan pienimuotoista ryhmätoimintaa, joka voi sisältää
esim. erilaista ohjattua toimintaa, leirejä ym. kokoontumisia. Toiminta mietitään ja järjestetään yhdessä
nuorten kanssa. Osallistuminen toimintaan on täysin vapaaehtoista.
Arjen taidoissa; säännöllinen rytmi ja terveelliset elämäntavat painottuvat. Nuoria kannustetaan liikkumaan ja
harrastamaan. Lisäksi ohjataan terveellisten elämäntapojen piiriin.

Itsenäistyminen
Nuoria tuetaan tekemään itsenäisiä päätöksiä ja ottamaan vastuuta omassa elämässään sekä rohkaistaan
lähtemään opiskelemaan myös toiselle paikkakunnalle. Itsenäistymisessä tarvittavia taitoja tuetaan.
Nuoria tuetaan palveluiden piiriin hakeutumisessa. Etsivän nuorisotyöntekijän tavoitteena on parantaa nuorten
palveluiden tuntemusta ja tukea heitä palveluiden piiriin. Varsinkin nuorilla, joilla ei ole riittävästi omaa
aloitekykyä, on tarvetta etsivän nuorisotyön palveluihin. Etsivässä nuorisotyössä on mahdollista toiminta
yhteiskuntatakuun puolesta.
Etsivän nuorisotyön tavoitteena on auttaa nuoria löytämään opiskelu- ja työpaikkoja sekä auttaa heitä
saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on yksittäisen nuoren aito kohtaaminen
ja nuoren elämäntarinan kuuleminen. Etsivä nuorisotyö etsii yhdessä nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä
askarruttaviin kysymyksiin sekä tukee ja auttaa nuorta elämänhallinnassa. Etsivä nuorisotyö toimii tukena
tilanteissa, joissa nuori itse ei tiedä miten toimia tai ei elämäntilanteensa vuoksi kykene yksin hoitamaan arkisia
asioitaan. Toiminta tehdään asiakkaan ehdoilla sekä nuorta ja hänen lähiverkostoaan tukien. Etsivä nuorisotyö
tarjoaa varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Monialainen yhteistyö
Etsivä nuorisotyöntekijä tekee yhteistyötä työpajan, koulujen, yhdistysten ja muiden nuorten kanssa toimivien
viranomaisen kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään kunnan eri työryhmien, kuten oppilaan ohjaustyöryhmän ja
hyvinvointiryhmän kanssa.
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Nuorten työpajatoiminnan varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palveluja voidaan vahvistaa etsivällä
nuorisotyöllä. Niille nuorille, joilla ei ole riittävää omaa aloitekykyä hakeutua palvelujen piiriin,
työpajatoiminnalla ja etsivällä nuorisotyöllä parannetaan palvelujen saatavuutta.
Etsivän nuorisotyön ja Simon yläkoulun, Simon lukion sekä alueella toimivan Lappian Koulutuskuntayhtymän
välistä yhteistyötä lisätään esim. seuraavasti:
-

oppilas tai opiskelija tarvitsee tukea koulunkäynnin tai opiskelun keskeyttämisen ehkäisemiseksi tai
opiskelujen loppuun suorittamiseksi.

-

Simossa on toteutettu keväällä ja kesällä 2011 Simon yläkoulun rehtorin ja opinto – ohjaajan kanssa
kartoitus niistä oppilasta, jotka eivät ole saaneet jatko – opiskelupaikkaa syksylle 2011. Jokainen
peruskoulun keväällä 2011 päättänyt oppilas pääsi kuitenkin opiskelemaan. Mikäli tilanne olisi ollut
toinen, niille/sille oppilaille/oppilaalle olisi räätälöity nuorten työpajatoiminnan ja Simon koulun
kanssa päivittäinen ohjelma. Tarkoituksena oli, että opiskelija korottaa joitakin arvosanoja koulun
puolella ja on nuorten työpajalla työharjoittelussa välillä. Työpajajaksoon kuuluisi arjenhallintataitoja,
valmiuksia koulutukseen hakeutumiseen sekä käytännön työtä.

Lisäksi etsivä nuorisotyöntekijä toimisi kunnan järjestämässä yökahvilatoiminnassa ja diskoissa valvojana muiden
nuorisotoimen ja nuorten työpajan toimijoiden kanssa. Nuorisotilat on myös yksi paikka, johon etsivän
nuorisotyöntekijän työpanosta kaivataan. Oppilaitokset, yhdistykset ja järjestöt sekä työpaja ja sosiaalitoimi ovat
yhteistyötahoja, johon ollaan yhteydessä nuorten tavoittamiseksi ja löytämiseksi.

Etsivä nuorisotyö Simossa – hankkeen tavoitteet
Tavoitteena on palkata 1 työntekijä etsivään nuorisotyöhön ja hän toimii nuorten työpajan kehittämisohjaajan
työparina. Etsivä nuorisotyöntekijä toimii 85% työsuhteessa ja hänen palkkaukseensa käytetään Simon kunnan
vapaa-aikatoimen nuorisopalveluihin

varattuja määrärahoja ja etsivän

nuorisotyön opetus

-

ja

kulttuuriministeriön avustusta. Kohderyhmänä etsivällä nuorisotyöllä ovat simolaiset yläkouluikäiset,
lukioikäiset ja peruskoulunsa päättäneet nuoret(13 -29-vuotiaat) ja ne nuoret, jotka ovat päättäneet tai
keskeyttäneet opiskelun ja ovat työmarkkinoiden ulkopuolella sekä vaarassa syrjäytyä.
Nuoria tuetaan:


tekemään itsenäisiä päätöksiä



ottamaan vastuuta omassa elämässään



rohkaistaan lähtemään opiskelemaan myös toiselle paikkakunnalle
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säännölliseen rytmiin ja terveellisiin elämäntapoihin



löytämään opiskelu- ja työpaikkoja sekä auttaa heitä saavuttamaan tarvitsemansa palvelut



tilanteissa, joissa nuori itse ei tiedä miten toimia tai ei elämäntilanteensa vuoksi kykene yksin hoitamaan
arkisia asioitaan

Etsivän nuorisotyön tavoitteet:


tavoittaa myös pienempien kylien nuoria, jotka ovat vaarassa syrjäytyä



auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka
tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut



tarjota nuorelle varhaista tukea



yksittäisen nuoren aito kohtaaminen ja nuoren elämäntarinan kuuleminen



etsiä yhdessä nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin sekä tukea ja auttaa
nuorta elämänhallinnassa



parantaa nuorten palveluiden tuntemusta ja tukea heitä palveluiden piiriin. Varsinkin nuorilla, joilla ei
ole riittävästi omaa aloitekykyä



ei korvaa mitään jo olemassa olevaa palvelua, vaan tarkoituksena on löytää ne nuoret, jotka ovat
pudonneet lähes kaiken palveluntarjonnan piiristä ja tukea nuoria löytämään tarvitsemansa palvelut.



yhteistyö eri tahojen välillä toimii saumattomasti ja vastavuoroisesti.

Etsivä nuorisotyöntekijä:


ei ole sidottu toimistoon tai työaikaan, vaan työtä tehdään nuoren omalla areenalla



tekee työtä myös nuorisotiloilla, erilaisissa nuorten tapahtumissa, kuten lyhytkestoisissa tapahtumissa ja
projektien ja hankkeiden järjestämissä nuorille suunnatuissa tapahtumissa



pyrkii motivoimaan nuoria heidän itsensä asettamiin tavoitteisiin



toimii linkkinä nuoren ja erilaisten palvelujärjestelmien välillä



toimii työparina nuorten työpajan ”Puutimpereiden” kehittämisohjaajan sekä tekee tiivistä yhteistyötä
työpajan ohjaajan, vapaa-aikatoimenjohtajan sekä muiden Simon kunnan toimijoiden kanssa.
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Hallinnointi
Ohjaajat/ohjausryhmä
Simon kunnan vapaa-aikatoimenjohtaja toimii hankkeen valvojana. Etsivän nuorisotyö Simossa- hankkeelle
palkataan 1 ohjaaja ja hän toimii nuorten työpajan kehittämisohjaajan työparina. Etsivän nuorisotyöntekijän
työaika on 85% kokonaistyöajasta. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävään
valitaan henkilö, jolla on riittävä koulutus ja työkokemus nuorten parissa tehtävästä työstä.
Etsivän nuorisotyön ohjausryhmänä toimii nuorten työpajan ohjausryhmä, johon kuuluvat kunnanjohtaja Esko
Tavia, hallintojohtaja Keijo Ylitalo, kunnanhallituksen puheenjohtaja Reijo Nurmela, Meri-Lapin työ - ja
elinkeinotoimiston toimialajohtaja Ulla Kauppila ja sosiaalitoimesta Marjo Lammassaari ja Päivi Parpala. Lisäksi
ohjausryhmässä toimivat vapaa-aikatoimenjohtaja Soile Vakkala, työnohjaaja Markku Jakovlev ja
kehittämisohjaaja Henna Kajasviita sekä tuleva etsivä nuorisotyöntekijä.

Tiedotus
Hankkeen toiminnasta tiedotetaan säännöllisesti ohjausryhmälle ja kunnan eri hallintokunnille. Ohjausryhmän
kokouksia pidetään vähintään kaksi vuoden aikana. Lisäksi ajankohtaisista asioista tiedotetaan säännöllisesti
ohjausryhmän jäsenille. Ohjausryhmien pöytäkirjat toimitetaan lisäksi Ely-keskukselle.
Ajankohtaisista menoista tiedotetaan lisäksi Lounais-Lappi lehteen ja Yle Perämeri radion menovinkkeihin.
Lisäksi ajankohtaisista menoista ilmoitetaan kunnan omilla internet-sivuilla sekä Lanuti.fi palvelussa.

Aikataulu
Etsivä nuorisotyö Simossa – hanke aloittaa 1.3.2012, kun hankepäätös rahoituksesta saadaan kuntaan ja
hanketta jatketaan 28.2.2013.

Talous/kustannukset
Palkkamenot sivukuluineen
etsivä nuorisotyöntekijä
Matka- ym. kustannukset
koulutus- ja työnohjauskulut
Materiaali- ja välinekustannukset
Posti- ja telemaksut
Yhteensä

28 000e
1 500e
1 000e
500e
500e
31 500e
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