
TWIST-ryhmät ja tehtävät 2021 
Voit hakea viiteen (5) eri vaihtoehtoon. Oman teeman lisäksi jokaisella ryhmällä on lisäksi siivousta ja pieniä kunnossapitotehtäviä 

(esim. ikkunanpesua, silitystä, roskien keräämistä, kitkemistä, haravointia, tavaroiden järjestelyä) tarvittaessa. 
Jokaisella ryhmällä työhön sisältyy myös valokuvausta ja/tai videoiden tekoa. Niitä hyödynnetään nuorisopalveluissa esimerkiksi somessa sekä 

kaupungin ja Po1ntin nettisivuilla. Nuoret voivat olla mukana kuvissa ja videoissa. Kuljetus työkohteisiin järjestetään. 

Ajankohta  8.6. - 15.6.

1. PERUS  2. ILMASTO 3. TAIDE 4. KIRJASTO

Perusryhmäläiset tekevät siivous-, roskien 
keräys- ja pieniä kunnostustehtäviä eri puolilla 

kaupunkia ja nuoriso- ja liikuntatiloissa. 

Ilmastoryhmäläiset valokuvaavat ja tekevät 
videoita teemaan liittyen, toteuttavat 

yhteinen taideprojektin, keräävät roskia, 
tekevät biojäte- ja hedelmäpusseja sekä 
toteuttavat kirjanvapautustempauksen.

Ryhmä maalaa ulkoilmataidetta ja maalaa 
perhetupa Väkkärään seinämaalauksen.

Lisäksi ryhmä tekee katuliitutöitä eri puolille 
kaupunkia.

Kirjastoryhmä tekee sisältöjä sosiaaliseen 
mediaan, ohjaa kirjaston asiakkaita 

automaattien käytössä ja tekee 
järjestelytehtäviä kuten aineistojen hyllytystä.

Ajankohta 16.6. - 23.6.

5. TAIDE 6. KÄDENTAITO 7. PERUS 8. MEDIA

Ryhmä maalaa Juhani Ahon koululle Olkkari-
tilaan seinämaalauksia ja myös 
K-Citymarketille maalauksen.

Ryhmä kunnostaa ja maalaa Juhani Ahon 
koulun ulkopenkkejä ja maalaisi pelikenttiä, 

hyvän koulupäivän toivotuksia yms. 
ulkoalueelle. Lisäksi ryhmä tekee katuliitutöitä 

eri puolille kaupunkia.

Perusryhmäläiset tekevät siivous-, roskien 
keräys- ja pieniä kunnostustehtäviä eri puolilla 
kaupunkia. Kuljetus työkohteisiin järjestetään 

tarvittaessa. 

Ryhmä tekee videoita kehitysvammayksiköihin 
(esim. tanssivideon) sekä hyvän juhannuksen 
toivotusvideon jaettavaksi nuorisopalvelujen 

somessa. Ryhmäläiset esiintyvät videoilla.   

Ajankohta 7.7. - 14.7.

13. TAPAHTUMARYHMÄ: tapahtuma eläkeläisille 14. TAPAHTUMARYHMÄ: tapahtuma lapsille 15. PERUS D/MEDIA

Ryhmä ideoi ja toteuttaa tapahtuman eläkeläisille 
valokuvasuunnistuksen huomioiden koronaohjeistukset. 

yhdessä ryhmien 14 ja 15 kanssa.

Ryhmä ideoi ja toteuttaa lapsille toimintaradan 
ulkotapahtumana huomioiden koronaohjeistukset

yhdessä ryhmien 13 ja 15 kanssa. 

Perusryhmäläiset tekevät siivous-, roskien keräys- ja pieniä 
kunnostustehtäviä eri puolilla kaupunkia. Kuljetus työkohteisiin 

järjestetään tarvittaessa. Ryhmä on myös mukana 
valokuvaamassa eläkeläisten ja lasten tapahtumassa ja tekee 

valokuvista kuvakoosteet nuorisopalvelujen someen.

Ajankohta  28.6. – 5.7.

9. KYLÄTWIST 10. MEDIA 11. PERUS 12. KÄDENTAITO 

Ryhmä tekee työtä Honkamäen kylätalolla 
mm. pieniä siivous- ja kunnostustöitä ja 

järjestää tapahtuman kyläläisille huomioiden 
koronaohjeistukset.

Kuljetus päivittäin järjestettty.

Ryhmä valokuvaa kylätapahtumassa, tekee 
kuvista julkaistavan koosteen ja pitää 

kylätapahtumassa yhtä toimintapistettä. 
Lisäksi ryhmä kuvaa Iisalmen luontoa ja tekee 

niistä kuvakoosteen. 

Perusryhmäläiset tekevät siivous-, roskien 
keräys- ja pieniä kunnostustehtäviä eri puolilla 
kaupunkia. Ryhmä pitää yhtä toimintapistettä 

kylätapahtumassa. 

Ryhmä pitää yhtä kädentaitopistettä 
kylätapahtumassa, 

valmistaa laulu- ja lorupusseja sekä kortteja 
lapsille. Lisäksi ryhmä tekee katuliitutöitä eri 

puolille kaupunkia.


