KESÄDUUNI OP:N PIIKKIIN 2022
- OP UUSIMAA

Työnantaja

Yhteyshenkilö ja puhelin

Sähköpostiosoite, johon hakemus
lähetetään

Pääasiallinen työntekopaikka

verkkosivut

Työpaikat
kpl

Tarve ajalle

Toimenkuvaus

Hakijalta vaadittava erityisosaaminen

Hyvinkään Tahko ry

Antti Yli-Saunamäki
0407525252

antti.yli-saunamaki@hyvinkaantahko.fi

Urheilukatu 19
05800 Hyvinkää

https://hyvinkaantahko.fi/
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1.6-15.8 / koulujen kesäloman ajan

Toimia ohjaajana lapsille Tahkon nuorten toiminnoissa:
Pesisliikkari, JunnuSuperi ja pesiskoulu. Lisäksi nuori voi
työskennellä pesäpallon Suurleirin 11-16.7 yleistehtävissä.

Hakasirkus ry

Mirja Tuomi
0407094760

toimisto@hakasirkus.fi

Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

www.hakasirkus.fi
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6.-17.6.2022 Kesän sirkusleireillä ohjaus
6.-10.6.2022 Lapsiryhmän ohjaaminen
valtakunnallisilla sirkusfestareilla.

Sirkusohjaaminen kesäleirillä. Ryhmän ohjaaminen
Sosiaaliset taidot, liikunnallisuus, innostunut ja innostava
leiripäivän aikana. Sirkustuntejen suunnittelu ja välinehuolto. asenne, sirkustaidot.

Hyvinkään Palloseura ry

Jonna Kallio
0400413332

jonna.kallio@hyps.fi

Kankurin liikuntapuisto, Torikatu
20, 05800 Hyvinkää

https://www.hyps.fi/
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Kesäleiriohjaajia kahdeksi viikoksi 6.-17.6.

Kesäleiriohjaaja toimii 6-9-vuotiaiden kesäleirin
ohjaustehtävissä. Tehtävät sisältävät liikunnanohjausta,
leikkien ohjausta ja erilaisten retkien ohjausta. Lisäksi
tehtäviin kuuluu muita leiriin sisältyviä tehtäviä.

Elämäni Sankari ry

Henrik Norrena
0405359495

henrik@elamanisankari.fi

Martintorinkuja 2, 05810
Hyvinkää
(Martin koulu)

www.elamanisankari.fi
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Kesäleiriohjaajat toimivat leirillä joko laji- tai
Tarpeemme on kesäkuun alkuun 2022 lasten
ryhmänohjaajina. Työtehtäviin kuuluu lasten
kesälomien alkaessa.
liikuntatuokioiden suunnittelu, käytännön toteutus (ohjaus)
6.-17.6.2022
ja lasten turvallisuudesta vastaaminen.

Pärjää lasten ja nuorten kanssa, positiivisuus, energisyys ja
ulospäinsuuntautuneisuus.

Leiriohjaajilta odotetaan reipast asennetta ja
heittäytymiskykyä "lasten tasolle", kuitenkin säilyttäen
vastuullisen ohjaajan aseman. Tehtävissä odotetaan
luotettavuutta ja oma-aloitteisuutta.
Leiriohjaajien eduksi lasketaan kokemukset lasten parissa
työskentelystä, aiempi ohjauskokemus, oma harrastustausta
ja yhteistyökyvykkyys.
Järjestämme kaikille ohjaajillemme oman
leiriohjaajakoulutuksen ennen leirejä.

Haemme ohjaajia leirien aktiviteetteihin.
Sport Club Hyvinkää- SCH ry

Tiina Ventola
0451967575

tiina.ventola@sch.fi

Hyvinkään koulu, Tarkempi paikka
varmistuu myöhemmin keväällä, www.sch.fi
kesän salivuorojen varmistuttua.
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Työ alkaisi heti koulujen loputtua, kesäloman
alussa, kesto 2 viikkoa.

www.hyts.fi
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Kahvion toiminta-aika on toukokuun lopusta
elokuun puoleen väliin. Työntekijälle tarjotaan
2-3 työvuoroa per viikko. Heinäkuussa on
mahdollisuus viettää kahden viikon loma
erikseen sovittuna ajankohtana.
Kesätyön ajankohta: 23.5. - 14.8

Hyvinkään Tennisseura ry

Gabor Lovro
0449880723

gabor.lovro@hyts.fi

Hyvinkään (Pihkalan)
urheilupuisto, Urheilukatu 19,
05800 Hyvinkää

Hyvinkään Urheiluautoilijat ry

Anita Heino
0400870588

anita.heino@pp.inet.fi

Hikiäntie 1507 ja Hikiäntie 1508

www.hyua.fi
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Jääurheiluseura Haukat ry

Toni Mustonen
0447177651

toni.mustonen@juniorihaukat.net

Järvenpään jäähalli Seutulantie
14 04410 Järvenpää

www.juniorihaukat.net
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Järvenpään Palloseura ry

Samuli Kukkonen
0505742804

samuli.kukkonen@japs.fi

Vanerikuja 3 Järvenpää, sekä
lähialueen kentät

www.japs.fi
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Järvenpään taitoluistelijat ry

Lassi Männikkö
0415021021

jarvenpaan.taitoluistelijat@kolumbus.fi

Järvenpään jäähalli, Seutulantie
14, 04420 Järvenpää

https://jtl.sporttisaitti.com/
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Kinnarin Pesis 2006 ry

Mirja Vakkuri
0407067701

mirja.vakkuri@elisanet.fi

Juholanmäen pesäpallokenttä

www.kipe06.fi

Järvenpään Voimistelijat ry

Sari Klemola
0452764798

toimisto@voimistelijat.com

Järvenpään kaupungin koulujen
salit.

voimistelijat.com

Työntekijät tarvitaan toukokuusta syyskuulle. Työntekijän kanssa tarkemmin
sovittuina ajankohtina. Epäsäännölliset päivät
riippuen harrastajistamme. Pääsääntöisesti
viikonloppuisin.
Odotamme leireille taas noin 150 lasta ja
meillä on iso tarve nuorille leiriohjaajille osaksi
kokeneempaa ohjaajaryhmää.
ajankohta 6.-19.6.2022
Kesäkuun alun leirille 1 vko ja elokuun leiri 1
vko
Kesä-heinä-elokuussa muuta tehtävää
toimistolla tai pelitapahtumissa. Sovitaan
erikseen.
6.6-10.6.2022 leiri, kesäkuu muu aika ja
elokuun alku

ja pelien muodossa,
Toinen leiriviikko 4. - luokkalaiset ja sitä vanhemmat, Kaksi
harjoitusta leiripäivässä.
Asiakaspalvelija.Työtekijän vastuulla on mm.:
-asiakaspalvelu
-kahvilatoiminnan pyörittäminen
-tenniskenttien hoitaminen

Tykkäät liikunnasta ja lasten kanssa olemisesta.
Iloinen mieli ja reipas asenne on tärkeintä :)

Työntekijältä vaaditaan:
-hyviä sosiaalisia taitoja
-englannin kielen taitoa
-oma-aloitteisuutta

Opastamme tehtävään, mutta keittiötaidot ja hygieniataidot
Kahviotyöntekijä. Ratamaksujen rahastus ja kahviotuotteiden plussaa. Teemme helppoja parila-annoksia: hodareita,
myynti ja valmistus, tilojen siivous päivien päätteeksi.
lihiksiä, toasteja. Keitämme teetä, kahvia, kaakaota yms.
Myyntihenkisyyttä ja rohkeutta asiakaspalveluun.

Ohjaana toimiminen lasten jääkiekko- ja ringetteleireillä.

erityisosaamisena luistelutaito.
Hyvät sosiaaliset taidot ja kokemus ryhmien ohjaamisesta
plussaa.

Leiriohjaaja

Kokemusta lasten kanssa toimimisesta tai jalkapallotaustaa

Ohjaajatarve ajoittuu kesäkuun ensimmäisille
viikoille sekä heinä-elokuulle. Ohjaajan omat
toiveet otetaan huomioon.

Työnkuva on ensisijaisesti alle 10-vuotiaiden luistelijoiden
ohjaamista kesäleirillä jääharjoitusten ulkopuolella. Ohjaaja
huolehtivat, että lapset pysyvät leirillä aikataulussa ja
huolehtivat heille mielekästä tekemistä leiripäivien ajaksi.

Hakijalta toivotaan oma-aloitteisuutta ja reipasta otetta
lasten kanssa toimimiseen. Lisäksi ohjaajalta odotetaan
omaa luistelutaustaa.
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Pesiskoulun ajankohta on 6.6.-17.6.2022

Apuvalmentajat ohjaavat pesiskoululaisia pesiskoulun
Pesiskoulun ohjaajilta toivotaan pesäpallotuntemusta ja rehtorin ohjeiden mukaisesti, sisältäen leikinomaista liikuntaa
taitoja.
sekä lajin tekniikkaharjoituksia pesäpallonpelaamista.
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Leirit järjestetään kesäkuun alusta alkaen,
johon meillä on tarvetta ohjaajille. Myös
elokuussa on tulossa 1 leiri noin viikon
pituisena.
30.5. - 10.6.2022 elokuu leirin ajankohta ei
ole vielä sovittuna.

Suomen kielellä pärjää, on hyvä tulla lasten kanssa
Lasten leiritoiminnan ohjaus. Avustaminen ja osallistuminen
toimimeen ja mielellään kokemusta pienten lasten kanssa
lasten leikkiin, kilpailuun, askarteluun jne.
puuhastelusta.

Kesäkuussa, todennäköisimmin viikot 23 ja
24.

Työntekijä voi tehdä työtä
www.omakotiliitto.fi/jarvenpaa
kotonaan omalla tietokoneellaan.
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Työn voi ajoittaa kesä-heinäkuulle.

Somekehittäjä: Yhdistyksen www-sivujen päivittäminen,
maksullisen somenäkyvyyden tekeminen yhdistykselle,
erilaisten somepohjien tekeminen, mahdollisesti pieni
esittelyvideo yhdistyksestä.

partti.mikko@kolumbus.fi

Seutulantie 14 Järvenpää, beach
volley kentät
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Beach volley leirit 7 - 14 vuotiaille
toteutetaan
Toimia 7 - 14 vuotiaiden beach volley leireillä ohjaajana ja
1.8 - 10.8.2022. Leireille palkataan kahdesta suunnitella leirin toteutusta.
kolmeen nuorta ohjaajiksi.

Hakijalta vaaditaan urheilullisuutta, lentopallon perustaitojen
hallintaa, sosiaalisia taitoja ja kykyä toimia ohjaustehtävässä.

Kaisu Sointu ja
Pauliina Jurmu
0505113590 tai
0407697661

kaisu.sirvio@gmail.com

Yliopettajankatu 1 ja
Lepolanpuistokatu 3 ja
Sibeliuksenväylä 53,
Sibeliuksenväylä 57
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Kesäkuun aikana, 2x 2 viikkoa

Taidetyötilojen järjestely, taideteosten operointia näyttelyä
varten, taidenäyttelyn ennakkovalmistelua, puutarhatöitä,
siivoustöitä.

Ahkera työote ja valmius tarttua erilaisiin työtehtäviin. Omaalotteisuutta toivomme. Tarjoamme vaihetelevan
monipuolisen työkokemuksen mukavassa työilmapiirissä.

Emilia Jyrkkänen
0400240002

emilia@vinha.net

Karnaistenkatu 40 A, Lohja
Niuhalanraitti 16, Vihti
Huhdintie 13, Karkkila
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6.-17.6.2022 maanantai - perjantai. Lisäksi
suunnittelutuokio työn aloitusta edeltävällä
viikolla.

Kesätyöntekijät toimivat tanssiopiston kesäleirien
apuohjaajina ja avustavat opiston siivous-, järjestely- ja
ompelutöissä.

Kesätyöntekijältä edellytetään positiivista otetta lasten
kanssa työskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja ja
tunnollisuutta annettuja työtehtäviä kohtaan. Tehtävässä
eduksi katsotaan tanssi- ja liikuntaharrastuneisuus, sekä
kokemus lasten kanssa toimimisesta.
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Haemme toimeliasta, idearikasta, luonnosta kiinnostunutta
luonnon monimuotoisuutta edistäviin tehtäviin. Työskentely
käsittää mehiläishoidon kaluston huoltotehtäviä, luonnon
pölyttäjien ja mehiläishoidon viestintää mm somessa sekä
ympäristön hoitotehtäviä. Mahdollisuus tutustua
Kesätyöskentely sovitetaan nuoren ajankäytön
kiinnostuksen mukaan mehiläisten elämään ja hoitoon.
mukaisesti painottuen alku- ja loppukesälle.
Työtehtävät painotetaan työntekijän osaamisen,
kiinnostuksen ja töiden ajankohtaisuuksien mukaisesti.
Lähetä hakemuksessa ja CV:ssä kuvaus osaamisestasi,
harrastuneisuudestasi ja kiinnostuksestasi sekä toiveistasi
tulevista työtehtävistä ja työskentelyajankohdasta

Synnöve Sternberg
0405395344

synnove.sternberg@setlementtilouhela.fi

Louhelankuja 1 ja 3, Järvenpää.

Järvenpään Kiinteistöyhdistys ry

Esko Lappalainen
0405466164

esko.i.lappalainen@kolumbus.fi

Blues Volley ry

Mikko Partti
0505993288

Taiteelle ry

Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys
Vinha ry

Keravan Pallo-75 ry

Hyvä tietotekninen osaaminen, somen mainontakanavien
tuntemus ja oma tietokone.
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Setlementti Louhela ry

Helsingin Seudun Mehiläishoitajat ry

Tehtävän hoitamisessa tarvitaan luotettavuutta, hyviä
sosiaalisia taitoja, halua ja kykyä toimia lasten kanssa,
rohkeutta kohdata myös erityistä tukea tarvitsevia lapsia,
Lisäksi on hyvä, jos on harrastuneisuutta kädentaidoissa
esim. askartelu, liikunnassa tai musiikissa tms. joita kerhon
ohjelmassa vuosittain on. Monenalaisten leikkien
tuntemuskaan ei ole haitaksi.

Kesäkerhossa tarjotaan monipuolista loma-ajan toimintaa 14-luokkalaisille lapsille. Apuohjaajat osallistuvat toiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä ohjaajan ja
vastaavan ohjaajan kanssa. Kesäkerhon sisältöön voi
tutustua nettisivuillamme, apuohjaajat ovat kaikessa siinä
mukana.

Arto Koljonen
0500208613

Mika Hannonen
0400740044

arto.koljonen@kotikone.fi

mika.hannonen@kp-75.fi

Koivulantie 31, 04200 Kerava

Kalevan Urheilupuisto,
Metsolantie 3, 04230 Kerava

www.setlementtilouhela.fi

www.bluesvolley.com

www.vinha.net

www.hunajahelsinki.fi

https://www.kp-75.fi

3

Keravan Kori-80 ry

Hannele Alander
0400514491

kori80toimisto@gmail.com

Killan koulu, Sarvimäentie 35,
04200 Kerava

www.kori-80.net
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Jalotus ry

Marju Kortemäki
0405362567

marju.kortemaki@jalotus.fi

Keravan kartano, Kivisillantie 12,
04200 Kerava

https://jalotus.fi/
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Eräkamut ry

Carolina Rebhan
0415152810

erakamut.partio@gmail.com

Juurakkokatu 58, Kerava

Savion Nuorisotoiminnan Tuki ry

Pertti Lehtinen
0408388653

pertti.a.lehtinen@gmail.com

Paasikivenaukio, Kerava
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Keuropa ry

Pia-Maritta Puruskainen
piamaritta.puruskainen@gmail.com
0407734489

Saviolla Keravalla
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http://erakamut.fi/
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Kesätyön ajankohta on 6.6 - 19.6.2022

Haemme iloisia, aktiivisia ja oma-aloitteisia nuoria
toimimaan kesäleiriohjaajina jalkapalloaiheisella
kesäleirillämme. Leiriohjaajat toimivat 7-12 vuotiaiden
lapsien ohjaajina seuran palkattujen valmentajien apuna.

Leiripäivät alkavat arki aamuisin noin klo 8.45 ja päättyvät
klo 14.00.
Tule meille kesäleirin ohjaajaksi Korisleirille! Ohjaajana
pääset ohjaamaan perusliikuntataitojen kehittämistä,
tutustumista lajiin sekä koripallotaitojen kehittämistä leikkien
Ajankohdat ovat 6.-10.6.2022 ja 1.-5.8.2022
ohella osaavien valmentajien seurassa. Ohjelmassa on
koripalon lisäksi muuta ulkoliikuntaa, tutustumista eri
urheilulajeihin sekä yhdessä leikkimistä.
Kesätyöntekijä Keravan kartanolle: Työtehtäviin kuuluu
kiinteistönhoidollisia töitä, siivoamista ja sekä kasvien että
Kesätyön ajankohta voidaan sopia
eläinten hoitamista. Esimerkkejä töistä ovat mm.
laatikkoviljelmän kastelu, ulkokalusteiden kunnostaminen,
kanojen häkin siistiminen ja pihatien haravoiminen.
Leiriohjaajat suunnittelevat ja toteuttavat kesäloman toisella
viikolla järjestettävän koululaisten päiväleirin. Päiväleiri
tarjoaa hauskaa ohjelmaa ja puuhaa koululaisille kesäloman
6.-17.6.2022
alkuun, jolloin lasten vanhemmat ovat usein vielä töissä.
Leiripäivien aikana tutustutaan myös partiotoimintaan ja
valmistetaan yhdessä lounas.
Kirpputorin asiakaspalvelijat työskentelevät Keravalla kerran
Työtä on kirppispäivinä kerran viikossa, lisäksi
viikossa järjestettävällä kesäkirppiksellä. Asiakaspalvelijat
pöytävarausten koordinointi ennen kunkin
hallinnoivat kirppiksen pöytävarauksia ja vastaavat
viikon kirpputoritapahtumaa.
tapahtuman järjestelyistä paikan päällä.
Todennäköisesti kesäkuussa.

Kansainvälisen nuortenleirin avustustehtävät.

Hakijalta toivotaan kiinnostusta tutustua luonnon
monimuotoisuuteen, luontoon ja pölyttäjiin. Kesätyöntekijän
valinnassa huomioidaan harrastukset, kielitaito,
someviestintä, tietotekninen osaaminen ja
esiintymishalukkuus.

Hakijalta toivotaan positiivista asennetta ja urheilullisuuta.
Jalkapallon harrastaminen ja lajituntemus katsotaan eduksi.

Kesäleiriohjaajalta tulee olla kiinnostunut lasten ja nuorten
liikunnasta, aktiivisuutta, yhteistyökykyä sekä reipasta
asennetta. Pääasia on, että suhtaudut myönteisesti lasten ja
nuorten liikunnallisen elämäntavan löytämiseen, olet
kannustava ja tulet toimeen ihmisten kanssa.
Hakijoilta odotamme reippautta, ystävällisyyttä ja
innokkuutta tehdä sekä ulko- että sisätöitä. Tehtävä ei vaadi
erityistaitoja.
Toivomme hakijalta intoa työskennellä lasten kanssa ja
valmiutta oppia uutta ja tarttua toimeen. Arvostamme
omatoimisuutta ja ryhmätyöskentelytaitoja. Partiotaustasta
tai vastaavasta kokemuksesta on etua, mutta se ei ole
välttämätöntä - aktiivinen asenne ratkaisee!
Asiakaspalvelutaitoja, tiimityötaitoja, organisointitaitoja,
positiivista asennetta ja halua oppia uutta
Työ voi olla remontoimista, kaluston hoitoa, pakkaamista,
projektin materiaalien tekemistä, siivoamista ja kokkaamista.
Kaikkeen saa opastuksen, mitään ei tarvitse osata etukäteen.

Keravan Pesis-Juniorit ry

Jarmo Kuusimaa
0442376673

jarmo.kuusimaa@gmail.com

Koivikon pesäpallokenttä,
Koivikontie 36, Kerava

www.keravanpesis.fi
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Kesäkuu tai voidaan sopia erikseen.

Lasten liikunnallisen päivätoiminnan ohjaaminen sekä muu
seuratoiminta.
Salibandy-kesäleirin ohjaaminen eri-ikäisille lapsille ja
nuorille. Leirillä on puolipäivää säbää ja puolipäivää jotain
toista lajia.

Blackbirds United ry

Tomi Kallio
0440509319

tomi.kallio@blackbirds.fi

Kumitehtaankatu 5, 04260
Kerava

www.blackbirds.fi
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6-19.6.2022

Keski-Uudenmaan
nuorisasuntoyhdistys

Päivi Wilen
0456991000

paivi.wilen@kerava.fi

Kierrätysmyymälä Kirsikka, Aleksis
www.kuna.fi
Kiventie 6 A-C, 04200 Kerava
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Haetaan reippaita 15-17v. nuoria kesätyöhön
Kierrätysmyymälä Kirsikkaan Keravalle.
Ajankohta sovitaan, ajoittuu kesä-heinäkuulle. Monipuoliset tehtävät kierrätystoiminta Kirsikassa ja
myymälässä, lahjoitusten vastaanotto, lajittelu, hinnoittelu,
esillelaitto, siivoukseen liittyvät tehtävät ja asiakaspalvelu.

Työ sisältää nostelua ja kantamista, joten on ajoittain
fyysisesti kuormittavaa. Työssä asiakaspalvelua, joten hyvät
vuorovaikutustaidot eduksi. Reippautta ja ahkeruutta
tarvitaan.

Taideharrastuneisuus, kiinnostus lasten ja nuorten parissa
työskentenelyyn sekä sosiaaliset taidot auttavat työssä. Yksin
ei tarvitse olla ja työhön perehdytetään. Iloinen ja reipas
mieli mukaan!

Lasten kanssa toimeen tuleminen sekä liikunnallisuus.
Salibandyn lajitaidot, lasten- ja nuorten kanssa
toimeentuleminen ja omatoimisuus ovat leirinvetäjälle hyviä
ominaisuuksia.

Keravan kuvataidekoulun
kannatusyhdistys ry.

Heidi Savilakso-Saatsi
0407453913

toimisto@keravankuvataidekoulu.fi

Paasikivenkatu 5

www.keravankuvataidekoulu.fi
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Koulullamme järjestetään sekä nuorten
taidekurssi että lasten taideleiri kesäkuun
alussa koulujen päättymisen jälkeen. Leireille
tarvitaan apukäsiä lasten ruokailuihin
Taideleirille avustajia
ohjauksissa sekä taidetarvikehuoltoon. Lisäksi
koulun tilat täytyy leirin jälkeen huoltaa jälleen
kuntoon tulevaa lukuvuotta varten.

FC WILD ry

Tapio Keränen
0405045904

toiminnanjohtaja@fcwild.fi

Veikkolan Futiskenttä
Eerikinkartanontie 5 02880
VEIKKOLA

https://www.fcwild.fi/
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1. KESÄKUUN JALKAPALLOLEIRI 13.17.06.2022
2. ELOKUUN JALKAPALLOLEIRI 01.05.08.2022
yhteensä 2 viikkoa

FC WILD Jalkapalloleireihin haetaan valmentajia,
Tulet hyvin toimeen lasten ja nuorten kanssa.
apuvalmentajia ja ohjaajia kesätöihin Veikkolan Futiskentälle Tiimityöskentely luonnistuu sinulta hyvin

FC Kirkkonummi ry, FC Kyrkslätt rf

Sami Rukkila
0503034541

sami.rukkila@fckirkkonummi.fi

Vanha Rantatie 8, Kirkkonummi.
Masalantie 258, Masala.

https://fckirkkonummi.fi/
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6.-19.6.2022 & 1.-10.8.2022

Ohjaajan työ sisältää mm. liikuntaleiriä luotsaavien aikuisten
etukäteen suunnittelemien harjoitusten/leikkien/toimintojen
ohjaamista, lasten kanssa olemista, lasten turvallisuuden
valvontaa ja avustamista ruokailuissa sekä siirtymisissä.

Etsimme positiivisia, ulospäinsuuntautuneita ja
vastuuntuntoisia nuoria, jotka tulevat hyvin toimeen eriikäisten lasten kanssa. Kesätyö antaa arvokasta
työkokemusta tulevaisuuttasi ajatellen.

Kirkkonummen Urheilijat ry

Susanna Huusko
0405439069

toimisto@kirku.fi

Leiripaikkoina:
Gesterbyn koulu
Vilhonkummuntie 4 tai KVS-sali
Munkinmäentie 76.

www.kirku.fi
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Suurin tarve ajoittuu kesän alkuun ajalle 6.23.6.2022

Koululaisten liikuntaleirien apuohjaajana osallistut aktiivisesti
leiripäivän kaikkeen toimintaan: päivään kuuluu lasten
kanssa monenlaista liikkumista eri lajien parissa, puuhailua
sisällä ja ulkona leikkien ja pelaten.

Leirin apuohjaajalta odotamme reipasta,postiivista ja
innostunutta asennetta sekä erityisesti halua toimia lasten
parissa. Oma liikunnallinen harrastuneisuus on plussaa ja
eduksi apuohjaajana toimimiselle.

hanna.sares@lastenliitto.fi

1 henkilö:
Jokirinteen koulu: Jokiniityntie 5,
02400 Kirkkonummi
1 henkilö:
Eerikinkartanontie 5, 02880
Veikkola/Kirkkonummi

6.-10.6.2022 ja 13.-17.6.2022, klo 9-14

Kirkkonummen Lastenliitto etsii Kirkkonummen keskustassa
Jokirinteen koululla ja Veimkkolassa Vuorenmäen koululla
kesäkuun alussa järjestettäville lasten päiväleireille
apuohjaajia. Viikolla 23 järjestetään Kamu-kameleontin
liikuntaleirit ja viikolla 24 Kivaa yhdessä monitoimileirit.
Apuohjaaja toimii leirillä apuohjaajana leirin käytännön töissä
ja on osana ohjaajatiimiä.

Hyvä apuohjaaja on iloinen, reipas, innostava ja
empaattinen. Leirimme ovat teemaleirejä ja harrastuneisuus
tai kiinnostus leiriteemoja kohtaan on eduksi. Lisätietoa
leireistä löytyy: www.lastenliitto.fi/kirkkonummi

Lynx ry tarjoaa kahdelle nuorelle kesätöitä kahden viikon
jakson ajan kesällä 2022.
Leimausleirin ohjaajana toimiminen 6 - 9.6.2022 .(4 päivää
+ matkustus Kuopioon ja takaisin). Jos leiriä ei järjestetä niin
sitten omalla vastaavalla leirillä ohjaajana toimiminen.
Pienten suunnistuskoululaisten ja 7-12 -vuotiaiden vauhti- Aktiivinen suunnistuksen harrastaja
ilvesten ohjaus keskiviikko-harjoituksissa keväällä 5 kertaa ja Innostunut ja reipas ote työtehtäviin
syksyllä 5kertaa ja tarvittaessa rastien vientiä+hakua. (4
päivää)
Lynxin Str8-kisojen 18.9.2022 kisajärjestelyissä
avustaminen ennakkoon ja paikanpäällä. Toimiminen
kilpailunjohtajan ja kisaorganisaation assistenttina. (2 päivää)

Kirkkonummen Lastenliitto ry

Hanna Sares
0451041492

www.lastenliitto.fi/kirkkonummi
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Lynx ry

Petri Savilahti
0407255818

puheenjohtaja@lynx.fi

Kirkkonummi / Kuopio

www.lynx.fi
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Sopimuksen mukaan (6-9.6.2022 ja
18.9.2022 vaaditaan)

Masalan Kisa ry

Marja-Leena Värre
0504366637

toimintakoordinaattori@masalankisa.fi

Sundsbergintie 1, 02430
MASALA

www.masalankisa.fi
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6.6.-23.6.2022 (3 viikkoa) noin 6-7 tuntia
arkipäivisin.

Veikkolan Veikot ry

Susan Honka
0503465412

veikot.info@gmail.com

Veikkolan yleisurheilukenttä ja
lähiliikuntapaikka,
Eerikinkartanontie 67, 02880
Kirkkonummi

Kesä-heinäkuu
https://veve.net/
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VeVe:n lasten kesäleirit ajalla 6.-23.6.
Lasten liikunnanohjausta / apuohjaaja
Kilpailujen toimitsijatehtäviä

Masalan Kisan liikunnallinen päiväleiri 1.-4. luokkalaisille
arkipäivisin klo 9-16. Kesäleiriohjaajien tehtäviin kuuluu
suunnitella ja toteuttaa toimintaa vastuuohjaajan johdolla
sekä sisällä että ulkona ja tarjoilla lounas sekä välipala.
Työ koostuu pääasiassa 7-14 -vuotiiaden lasten liikunta/yleisurheiluleirin ohjaustyötä. Ohjaustyötä tehdään 6-7
tuntia päivittäin klo 8.00-16.00 välisenä aikana.
Lisäksi toimenkuvaan kuuluu yleisurheilukisojen
toimitsijatehtävät kerran tai kaksi kesän aikana sekä
mahdollisesti iltaryhmien apuohjaustyöt satunnaisesti.
Iltaryhmät kokoontuvat maanantaisin ja torstaisin.

Haemme aktiivisia nuoria, joilla on kokemusta liikunnan
harrastamisesta jossakin lajissa sekä mahdollisesti
ohjauskokemusta. Hygieniapassi katsotaan eduksi.
Liikunnallinen tausta ja erityisesti harrastuneisuus
yleisurheilussa katsotaan eduksi. Työ vaatii hyviä
kommunikointitaitoja ja kykyä ohjata lapsiryhmiä. Kokemus
ohjaustyöstä tai muuten lasten kanssa toimimisesta
katsotaan eduksi.

Gladius Kirkkonummi ry

Sini-Tuulia Aavio
0400709129

seurakoordinaattori@gladius.fi

Kirkkonummen uimahalli
Gesterbyntie 41, 02400
Kirkkonummi

www.gladius.fi
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TanssiDans ry

Harri Antikainen
0400650502

antikainenharri@gmail.com

vanha rantatie 154 as .4

www.tanssidans.com
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Lohjan Pallo ry

Jerri Hukio
0503554075

jerri.hukio@lohjanpallo.fi

Lohjan jalkapallokentät:
Ojaniitunkatu 3(tekonurmi)
Munkkaankuja (Asemanpellon
pallokenttä)
LoPan toimisto:
Laurinkatu 46

Lohjanpallo.fi
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Harjun Kiekko ry.

Panu Heinistö
0400211011

panu.heinisto@harjunkiekko.fi

Rajavartiostonkatu 1, 08100
LOHJA ja Harjun urheilupuisto.

www.harjunkiekko.fi
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Anni.juntunen@lohja.fi

Leirit: 6 leiriä Kurkijärventie 33,
karjalohja. 1 leiri koulukuja 10,
karjalohja
Kahvila: keskustie 46, karjalohja

https://karjalohjasammatti.4h.fi/
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Ohjaajan tulee olla reipas ja oma-aloitteinen. Olisi hyvä
Apuohjaajan tehtäviin kuuluu leirin käytännön asioissa
osata olla luontevasti alakouluikäisten lasten kanssa. Leirillä
Uinti-ja liikuntaleirit järjestetään ajalla 6-10.6
avustaminen sekä toiminnan suunnittelu ja toetutus yhdessä on päivittäin uintitoimintaa, joten uimataito sekä positivinen
ja 13-17.6.2022.
muiden ohjaajien kanssa.
suhtautuminen vesiliikuntaan on välttämätöntä. Muukin
liikunnallisuus katsotaan eduksi.
Auttaa toimistotöissä sekä avustaa Tanssidansin
Hyvät sosiaaliset taidot sekä hallitsee tietotekniikan
4.6.-10.8.2022
aktiivipäivien järjestelyissä.
perusteet.
Seura järjestää mm. Futiskoulua, Perhefutista,
Kesäleiriä ja yli 300:n joukkueen OP Uusimaa
Toimia apuohjaajana liikuntaleirillä, jalkapallokoulussa ja
Lohja Cup- jalkapalloturnauksen. Joukkueiden
taito/kykykoulu harjoituksissa sekä auttaa yhteistyössä
limittäessä kesälomiaan, on avun tarvetta
Jalkapalloturnauksen järjestelyissä.
koko kesän ajan.
Kesätyöaika on erikseen sovittavissa.
Kesäkuun alku. Koulujen kesälomien kaksi
ensimmäistä viikkoa.
Leirit 6.6-1.7.2022 välillä. Tarjolla sekä
päiväleirejä että yöleirejä Karjalohjalla (bussit
ei kulje kesällä!)
Kesäkahvila auki 11.6-7.8 eli työt välisenä
aikana.

Haemme positiivista, sosiaalista ja hyvin lasten kanssa
toimeentulevaa työntekijää, jolle on hyötyä jalkapallon
lajituntemuksesta

Lasten jääkiekkoleirin apuohjaajan työt. Pallopelien ja
leikkien ohjaus. Ruuan ja eväiden jako.

Liikunnallinen ja ulospäin suuntautunut.

Leireillä: leirienohjaus sekä avustavat tehtävät
Kahvila: kahvilatyöt, leivonta ja siivous

Kahvila: kielitaito plussa. Samoin hygieniapassi.
Leirit: sosiaaliset taidot, ensiaputaidot

Lasten suunnituskoulun sisällön suunnittelu, harjoitusten
valmistelu ja ohjaus. Nuorten suunnistusryhmän
harjoitusten suunnittelu, rastien vienti ja haku maastosta,
karttojen tulostus ja tiedotus. Muut seuran toimintaan
liittyvät avustavat tehtävät.

Suunnistusratojen piirtäminen Condes-ohjelmalla ja
suunnistustaito

Karjalohja-sammatin 4H-yhdistys ry

Anni Juntunen
0503255169

Hiidenkiertäjät ry

Katja Pellikka
0415243184

katja.erika.pellikka@gmail.com

Lohjan ja lähimaastot

www.hiidenkiertajat.fi
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Kaksi viikkoa erikseen sovittavalla tavalla
kesäkauden 2022 aikana

Lohjan Purjehtijat ry

Minttu Ristiniitty
0407433701

lohjanpurjehtijat.juniori@gmail.com

Lohjan purjehtijoiden maja
(Nuottatie 2, 08100 Lohja) ja
Lohjanjärvi

www.lohjanpurjehtijat.fi
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1.5.-30.9.2022

Purjehduskurssien ohjaaminen kesäkuussa sekä seuran
viikkoharjoitusryhmien ohjaaminen toukokuusta syyskuun
loppuun. Työtehtäviin kuuluu myös seuran kalustosta ja
tiloista huolehtiminen.

Voimisteluklubi Lohja ry

Niina Vuorela
0401379320

toimisto@voimisteluklubilohja.com

Voimisteluklubi Lohja ,
Vappulantie 474, 08200 Lohja
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Haemme järjestämille kesäleireille ohjaajia.
Kesätyöt sijoittuvat viikoille 23-25 .
Vko 23 :6.-9.6 (ma-to)
Vko 24: 13.-16.6 ( ma-to) ja
Vko 25: 20.-22.6 (ma-ke)

Ohjaajana toimiminen kesäleireillä.
Voimistelun ja liikunnan tuntemus katsotaan eduksi.

reetakinnunen@hotmail.com

Työ tulee olemaan
myyntivaunussa, myyntivaunu
näillä näkymin on Lohjan torilla.
Vaunua on mahdollista siirtää
väliaikaisesti toiseenkin paikkaan,
mikäli osallistumme esim.
joihinkin tapahtumiin Lohjalla.

2

Työ tulee olemaan kesä -heinä tai elokuussa.
Työajasta sovitaan erikseen, työ tulee
olemaan 2 viikkoa yhtäjaksoisesti ellei muuta
sovita työntekijän kanssa.

Kahvilatyöntekijä. Päätehtävänä on myydä ja paistaa
vohveleita. Lisäksi on kahvinkeittoa ja taikinan tekoa. Työ
sisältää maksupäätteen käyttöä sekä kevyitä siistimistöitä.
Työ on iloista myynti-ja asiakaspalvelutyötä.

Toivomme työntekijältä iloista ja reipasta otetta työhön sekä
halua oppia uutta. Arvostamme luotettavaa ja työnsä hyvin
tekevää kesätyöntekijää. Hygieniapassi on plussaa, mutta ei
pakollinen.
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Joko ohjaaja(t) vetävät muutaman tunnin
ohjauksia ns. päiväleirinä 1-2 viikon ajan ja
sen lisäksi joitain yksittäisiä ohjauksia
viikkokalenterimme mukaan. On myös
mahdollista että tehtävät keskittyvät täysin 12 ryhmän viikkotuntien ohjaamiseen kesäheinäkuun aikana. Uudet ohjaajat saavat aina
tueksi kokeneemman ohjaajan seuran
puolesta. Kolmas mahdollinen tehtävä on tulla
mukaan toimitsijaksi tai avustajaksi meidän
isoimpiin urheilukisoihin kesällä.

Tehtävänä on toimia tuntiohjaajana yhdessä kokeneen
seuran ohjaajan kanssa avustaen lapsia liikkumaan ja
leikkimään 1-2 tuntia kerralla. Viikossa näitä ohjauskertoja
voi olla 2-4 kpl. Seura järjestää ohjaajille koulutuksen sekä
muut tarvittavat asiat toimia tehtävässä, kuten tuntiohjelmat
sekä tarvikkeet.

Hakijalta ei vaadita mitään tiettyä erikoisosaamista, riittää
kun on liikunnallinen tai liikuntamielinen ja kykenevä
kommunikoimaan selkeästi , suomenkielellä, lasten kanssa.
Lasten harrastaminen tehdään turvalliseksi sekä ohjaajille
että ohjattaville

Kesän aikana, ajankohta sovittavissa
erikseen.Työ ViTassa on ilta- ja
viikonloppupainotteista.

Kesäapulaisen työ sisältää mm. seuraavia tehtäviä:
* valmistelevia tehtäviä ennen treenejä / pelejä
* apuvalmentamista
* pelinohjausta
* buffetin pitoa
* tilastojen kirjaamista
* toimistotyötä
* somepäivitysten tekemistä joukkueiden toiminnasta
Lisäksi mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn ViTan SAPPI
jalkapallokoulussa.

Ajankohta sovitaan valitun/valittujen nuoren
kanssa tarkemmin (työ: koulujen kesälomaaikana)

Kesätyöntekijä, työt esimiehen antamien ohjeistuksen
mukaisesti.

Nuorisoduunit ry

Länsi-Uudenmaan Urheilijat ry

Virkkalan Tarmo ry

Lohja Seudun Invalidit ry

Reeta Kinnunen
0504007804

Juha Heinänen
0449997072

Mikko Mustalahti
0407082082

Minna Mäkinen
0400305473

valmennus@luusport.fi

mikko.mustalahti@virkkalantarmo.fi

minnamakinen.lohin@outlook.com

www.voimisteluklubilohja.com

Lohjan Harjun Yleisurheilukenttä
ja sen lähiympäristö. Runokatu 1, https://www.luusport.fi/
08100 LOHJA

Virkkalan urheilukenttä,
Kirkniemen kenttä ja toimistotyöt www.virkkalantarmo.fi
Virkkalassa.
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Kesäkoti Leporannassa,
Palonimentie 112, LOHJA
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https://sites.google.com/site/lohj
ainva/

Purjehdustaito, hätäensiaputaidot sekä Suomen purjehdusja veneilyn Ohjaaja 1 (ent. junioriohjaajakurssi) ja/tai Ohjaaja
2 -kurssin (ent. junioriohjaajan jatkokurssi) suorittaminen.
Arvostamme lisäksi kilpailukokemusta Optimisti- ja/tai Laserluokista.
-Voimistelun ja liikunnan tuntemus
- Kokemus lasten kanssa työskentelystä/ ohjaamisesta on
etu
- Ulospäinsuuntauneisuus ja hyvät käytöstavat
- Suomen kieli

Kesä on jalkapallon aikaa ja etsimmekin joukkoomme nuoria,
joilla on aikaisempaa kokemusta jalkapallosta sekä innostus
lasten kanssa työskentelemiseen.
Ulospäinsuuntautuneisuus ja positiivinen asenne ovat
valttikorttejasi!

Alueella liikkuu erilaisia ihmisiä, jotenka kaikki täytyy ottaa
huomioon tasapuolisesti.

Lohjan Seudun Moottorikerho ry

Toni Oravakangas
0505214452

lohjanseudunmoottorikerho@gmail.com

Pitkäkatu 219, 08150 Lohja.

St. Laurence Golf Ry

Joona Mäenpää
0504642195

joona.maenpaa@stlg.fi

Gunnarlankatu 210, 08200 Lohja stlg.fi

www.losmk.fi
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Kesä- elokuu. Voidaan sopia erikseen
työtekijän kanssa.

Moottorikerhon monipuoliset työtehtävät. Radan ja
kerhotilojen ylläpito. Vuokrapyörätoiminnan varusteiden ja
crossipyörien huoltotehtävät. Aputehtävät crossikoulussa.
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Kaksi viikon kestävää lasten Hippo Golf-leiriä
kesäkuussa.

Toimia apuohjaajana leirillä
Kyläavustajan kanssa yhdessä: piha ja puutarhatyöt,
asiointiapu, kotitalouden työt, tapahtumien järjestely( esim
grilli-illat)
Ulkoalueiden hoitaja. Katsomon ja ympäröivän alueen
siivousta. Mahdollisesti avustaminen rakennelmien
kokoamisessa. Lammin talon pihapiirin ja puutarhan hoitoa.
Avustaminen teatteripuffetissa. Mahdollisuus tutustua myös
museotyöhön.

Ahkera ja oma-aloitteinen. Tekninen osaaminen ja
moottoriurheilutausta.
Reipas ja oma-aloitteinen ote lasten kanssa. Golfin
lajituntemuksesta plussaa, mutta ei välttämätöntä.
Intoa erilaisiin työtehtäviin. Oma aloitteisuutta ja ulospäin
suuntautunutta, positiivista asennetta eri ikäisten
kohtaamisessa.

Routioseura ry

Katri Himmanen
0443279987

Katri.himmanen@routioseura.fi

Roution asuinalue

Routioseura.fi
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Sovittuna ajankohtana kesä- elokuussa.

Sampoyhdistys ry

Sari Lehtinen
0405544235

sampoyhdistys@gmail.com

Torpantie 20, 09220 Sammatti
(Lohja)

www.sampoyhdistys.fi
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Kesäkuun aikana

Akroteam Lohja ry

Iina Erolahti
0443111118

talous@akroteamlohja.fi

Kisakallion Urheiluopisto
Kaarina Karin tie 4
08360 Lohja

https://www.akroteamlohja.fi/
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Kesäkuussa 2022 tarkemmin sovittuina
ajankohtina

Haemme iloista ja oma-aloitteista voimistelun apuohjaajaa
akrobatiavoimistelun ryhmiin kesäkuulle 2022.

Hakijalla tulee olla voimistelutausta tai kokemusta
voimisteluryhmien ohjaamisesta sekä hyvät
vuorovaikutustaidot.

Lohjan Reservinaliupseerien Säätiö rs

Timo Saloranta
0504944689

timo.saloranta@kolumbus.fi

Karstuntie 209 Lohja
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Kesänaikana, aloitus koulujen päättymisen
jälkeen.
Asia sovitaan nuoren kanssa
tapauskohtaisesti.

Erilaiset kiinteistönhoitotyöt.

Kädentaidot välttämättömiä, oma-aloitteisuus hyvä etu

Svenska föreningen i Lojo r.f.

Gode Lahtinen
0408473256

g.lahtinen@dnainternet.net

Åsvalla
Nummentie 39, 08100 Lohja
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Työn voi suorittaa sovitusti kesä-elokuun
aikana

Pihatyö, varastojen siivous, pieniä korjausta ja maalausta
sisällä ja ulkona.

Yhdistyksen virallinen kieli on ruotsi joten palkkaamme
mielellään hakijan joka pärjää sekä ruotsiksi että suomeksi.

Linnaistenhovin Senioritaloyhdistys ry

Paula Nordström
0447322530

paula.nordstrom@linnaistenhovi.fi

Senioritalo Linnaistenhovi,
Tehtaankatu 22, 08100 LOHJA.

http://www.linnaistenhovi.fi
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Heinäkuun aikana.

Toiminnanjohtajan sijaisena huolehdit, että talon asukkaiden
Työssä tarvitaan asiakaspalveluhenkisyyttä,
elämä sujuu turvallisesti ja mukavasti. Huolehdit
itseohjautuvuutta, atk-taitoja, neuvokkuutta ja reipasta
toimistotöistä, kuten laskujen maksamisesta ja
mieltä.
yhteydenpidosta yhteistyötahoihin.

Apeced ja Addison ry

Minna Haapa-aho
0504135363

sihteeri@apeced.org

Nummi-Pusula

www.apeced.org
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Kaksi viikkoa ajalla 11-24.7.2022

Esitteiden postitukseen liittyvät tehtävät

Oma-aloitteisuus

1

Työaika voidaan tehdä sovitusti, joko viikko
kerrallaan tai 2-3 päivää viikossa, sekä
kierrätys/kirpputori ja siltakeilailupäivänä
enimmäkseen kesäkuun ja/tai elokuun aikana.
Heinäkuu olisi vapaata. Kaikissa tehtävissä on
mukana joku kylätoimintayhdistyksen
henkilöistä.

Kesätyöntekijä tulisi olemaan mukana Kylätalon varaston
siivouksessa ja järjestämisessä, Kuntoradan ja
petankkikentän kunnon ja siisteyden huolehtimisesta.
Kierrätys/kirpputori tapahtumissa kalusteiden asettelussa ja
makkaragrillin hoitamisessa. Samoin Siltakeilailussa ja
muissa ulkoilutapahtumissa. Työ siis tapahtuu sekä sisällä,
että ulkona.

Tehtävät eivät vaadi erikoistaitoja, mutta otamme huomioon
hakijan erityisosaamiset.

Saukkolan Kylätalo, Turuntie
2109, 09430 Saukkola.
Ulkoilualueet sijaitsee
Myyräpuistossa, Pahassuontie,
Saukkola.

Saukkolan Kylätoimintayhdistys ry.

Seija Ulenius
0445211047

Partioniemi ry

Jonna Vornanen
0407168654

jonna.vornanen@partioniemi.fi

Partioniementie 82, Lohja

www.partioniemi.fi

1

Sovitaan yhdessä työntekijän kanssa, 2 viikkoa Kesätalkkarin työhön kuuluu siivousta, pihatöitä ja pieniä
koulujen loma-aikana.
remontti- ja kunnostustöitä leirikeskuksessa.

Lomakoti Kotoranta ry.

Tiina Puro
0505511012

tiina.puro@kotoranta.fi

Kotorannantie 74, 05250 Kiljava

www.kotoranta.fi
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kesä-elokuussa 2022

2

Haemme iloiseen joukkoomme uusia innokkaita
urheilukouluohjaajia kesän ajaksi. Kesäkausi alkaa
toukokuussa vapun jälkeen ja kestää elokuun loppuun.
Kesätyötä tehdään läpi kesän touko-elokuu 1- Ohjaajamme suunnittelee ja vastaa harjoitusten
3 kertaa viikossa, arki-iltaisin sopimuksen
toteuttamisesta yhdessä nuorisopäällikön kanssa.
mukaan noin 1,5 tuntia kerralla.
Urheilukoulu ryhmiä on 4-13 vuotiaille ja voimme yhdessä
katsoa sinulle sopivan ryhmän.
Urheilukouluja pidetää ulkona yleisurheilu kentällä säästä
riippumatta.

Nurmijärven yleisurheilu ry.

Elina Paananen
0405636864

seijaulenius47@gmail.com

www.saukkola.org

elina.paananen@nyu.fi

Klaukklan urheilukenttä, kisatie 9,
01840 Klaukkala
www.nurmijarvenyleisurheilu.fi
Parkkimäen urheilukenttä,
urheilutie, 01900 Nurmijärvi

Rajamäen Kehitys ry

Annika Eskelinen
0405612180

mtb@rajamaenkehitys.net

Rajamäki uimahalli, koulun
liikuntasali, liikuntapuisto,
lähimetsät

Nurmijärven jalkapalloseura ry

Maria Kallunki
0408219330

toimisto@njs.fi

Klaukkalan urheilualue: Kisatie 9,
www.njs.fi
01800 Klaukkala

Rajamäen kyläyhdistys ry

Anja Lammio ja
Alpo Sailio
0401371850 ja
0406697510

anja.lammio@gmail.com
alpo.sailio@pp.inet.fi

Rajamäki

www.rajamaenkehitys.net

http://www.rajamaenkylayhdisty
s.fi/

Ulkoilmassa viihtyvä, reipasotteinen nuori

Työtä tehdään pääsääntöisesti yksin, joten tämä työ vaatii
itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Tiedät perusasiat
siivoamisesta ja puutarhatöistä. Eduksi lasketaan myös
kokemus koneista, joita puutarha- ja kunnostustöissä
tarvitaan.

Reipas ja toimeen tarttuva talonmiehen apulainen pihatöihin. Sosiaalinen ja omatoiminen
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Kaksi viikkoa kesäkuun aikana

6-12-vuotiaiden lasten liikuttaminen ja leikittäminen
sporttileirillä

2

kesä-heinäkuu 2022

Valitut kesätyöntekijät työskentelevät lasten kesäleireillä
apuohjaajina sekä esimerkiksi edustusjoukkueiden
ottelutapahtumissa sekä muissa seuran tapahtumissa
erilaisissa avustavissa tehtävissä.
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Jaksottuu sovitun tilanteen mukaan, mutta
ensisijaisesti pyritään työ järjestämään
Yhdessä kyläavustajien kanssa puutarhatöitä, nurmikon
yhtäjaksoisena. Otamme huomioon nuoren
leikkuuta, pensaiden leikkuuta ja mahdollisia kukkapenkkien
tilanteen ja tilattujen pihatöiden jaksottamisen
kitkemisiä, hyvin monipuolisia puutarhatöitä.
ennen nuoren työsopimuksen tekemistä
-ajankohta kesätyölle on ajalle 6.6.-16.7.

Odotamme ohjaajilta omatoimisuutta ja oma-aloitteisuutta.
Osaat toimia luontevasti pientenkin lasten seurassa sekä
ymmärrät turvallisuuteen liittyvät asiat lapsiryhmän kanssa
toimiessasi. Liikunnalisuus, iloisuus ja positiivisuus on
plussaa.

Hakijan eduksi katsotaan liikunnallinen tausta, kokemus
erilaisista liikuntalajeista ja aiempi ohjaajakokemus.
tehtävästä suoriutuminen vaatii rauhallista, mutta
mukaansa tempaavaa otetta lasten kanssa toimittaessa.
Hakijan on kyettävä olemaan esillä ja osattava tarttua
toimeen itsenäisesti. Uimataito on välttämätön.
Harrastustausta jalkapallosta katsotaan eduksi, mutta ei ole
välttämättömyys. Ohjaajan tärkeitä taitoja ovat sosiaaliset
taidot sekä oma-aloitteisuus ja kyky heittäytyä mukaan
lasten touhuun ja tekemiseen.
- sosiaalisia taitoja, sillä kyläavustajien asikkaita ovat
useimmiten iäkkäät henkilöt, jotka tarvitsevat apua
puutarhanhoidossa ja joskus kaupassakäynnissäkin
-tulee toimeen eriliasten ihmisten kanssa ja osaa toimia
myös itsenäisesti tilanteen mukaan.

Klaukkalan nuorisoseura ry

Laura Anttila
0505176882

leirit@klans.fi

Seurantie 2, 01800 Klaukkala

https://www.klans.fi/

1

Kesäleirit järjestetään 6.-17.6.2022
Työsuhteeseen kuuluu perehdytys, joka
järjestetään toukokuussa.

Leiriohjaaja auttaa ja pitää huolta leiriläisistä yhdessä
vastuuohjaajan kanssa. Hän suunnittelee ja toteuttaa
erilaisia ohjelmia leiriläisille. Tarvittaessa auttaa välipalan
esillelaitosta ja huolehtii muiden ohjaajien kanssa tilojen
siisteydestä toiminnan jälkeen.

Eduksi katsotaan hakijat, joilla on kokemusta eri taidelajeista
(teatteri, musiikki, tanssi, sirkus tms.) omien harrastusten
kautta,

Nurmijärven Omakotiyhdistys ry

Päivi Lahtela
0503005734

okt.nurmijarvi@gmail.com

Nurmijärven kunta

https://www.omakotiliitto.fi/jasen
yhdistykset/suomen_omakotiliito
n_uudenmaan_piiri/nurmijarven
_omakotiyhdistys
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Välillä toukokuu- syyskuu, sovitaan erikseen
piha-puutarha ja taloustyöt

piha puutarha kodin taloustyöt

palveluhenkistä tyyppiä

Ratsutilan asukasyhdistys ry

Satu Lappalainen
0503269091

Satupostia1@gmail.com

Ratsutilsnaukio

-

1

15.6- 30.6

Työtehoseura ry

Maarit Stenberg
0503879548

maarit.stenberg@tts.fi

Kiljavantie 6, 05200 Rajamäki

www.tts.fi/
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Sopimuksen mukaan kesäkuun aikana.

Siuntion Sisu

Arto Hujanen
0408321372

hujanenarto@hotmail.com

Siuntion Urheilukenttä, Aleksis
Kiven Tie
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kaksi viikkoa ajoittuen viikoille 23-25

KJT Hockey ry

Jussi Särkkä
0405477802

toiminnanjohtaja@kjthockey.fi

Metsolantie 3, 04200 Kerava

3

6. - 17.6.2022

3

Touko, kesä ja elokuussa yhtenä arki-iltana
viikossa, kesäkuussa lisäksi 6.6-11.6.
kesäleirillä, lisäksi edellytetään yhden illan
kestävään perehdytykseen osallistumista.
Sovitaan tarkemmista yksityiskohdista
lähempänä.

Kesäohjaajana osallistut aloittavan ikäluokan treenien
vetämiseen seuran henkilökunnan ohjauksessa. Kesäleirillä
vastaat sinulle osoitetun harjoitteluryhmän päivän ohjelman
vetämisestä sinulle annetun ohjelman mukaisesti. Päivään
kuuluu harjoitusryhmästä riippuen jalkapalloharjoitusten
ohjaamista, ruokailua, leikkejä, ja vaikka lenkkeilyä tai
pienimpien kanssa vaikka leikkipuistossa käymistä.

Kaikesta liikuntataidosta, mutta erityisesti jalkapallotaidoista
ja harrastuneisuudesta on hyötyä. Kokemuksesta lasten
kanssa toimimisesta on etua, mutta tässä samallahan
kokemus myös karttuu. Tehtävä sujuu jos kykenee ulkona
puuhasteluun säässä kuin säässä. Plussaa työnhausta saa
jos on suoritettuna pelinohjaajakoulutus, hygieniapassi tai
ensiapukortti, nämä ei kuitenkaan ole välttämättömiä!

06.06.- 10.06.2022 ja 01.08.- 05.08.2022

Koripallopainotteisen lasten liikuntaleirin ohjaaja.
Kaksiosainen kesäleiri alakouluikäisille lapsille. Tehtävinä
lapsien ohjaus päivittäisessä toiminnassa, toiminnan
suunnittelu, varusteiden huolto ja tiedottaminen leiriläisten
huoltajille.

Tehtävä vaatii ulospäinsuuntautuneisuutta ja liikuntaan
kiinnostusta. Koripallotausta olisi hyvä olla.

Tuusulan palloseura ry

Tanja Kitinoja
0413199502

Kaukasten Voima r.y.

Ari Uusitalo
0405638011

Spirit Shakin Cheerleaders ry

Tuusulan 4H-yhdistys ry

Riina Jormakka
0413179471

Julia Mali
0405186200

tanja@tups.fi

Tuusulan urheilukeskus,
Kilpailutie, Tuusula

ari.uusitalo@kaukastenvoima.net

Jokelan koulukeskus Jyväkuja 2
05400 Jokela

riina.jormakka@spiritshakin.fi

tuusula@4h.fi

Kumitehtaankatu 5, 04260
Kerava

Rusutjärventie 256, Tuusula.
Uudenmaankatu 249, Hyvinkää.

www.kjthockey.fi

https://www.tups.fi/

www.kaukastenvoima.net

www.spiritshakin.net

https://tuusula.4h.fi/
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Työ ajoittuu 6.6.-22.6.2022

Kesällä 2022 kesäleirejä järjestetään
Tuusulassa Rusutjävellä sekä Hyvinkäällä
maaseutuoppilaitoksella. Rusutjärven kolme
4H-kesäleiriä järjestetään 6.-23.6.
päiväleireinä ma-pe (juhannusviikolla ma-to)
klo 8-16:30.

Kesäkahvilan pitäminen ja myytävien valmistelu, lisäksi
Asiakaspalveluhenkisyys, iloinen ja reipas asenne, some
kukkien kastelu ja mahdollisia yhdistyksen markkinointi yms.
osaaminen.
tehtäviä somessa.
Tehtävien tekemiseen opastetaan joten varsinaista
Rajamäen oppilaitosalueella pihojen ja kiinteistöjen
aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla. Reipas asenne ja
huoltotöissä avustaminen, esimerkiksi nurmikonleikkuu,
toimeen tarttuminen on tärkeintä.
Tehtävä vaatii kykyä toimia lasten kanssa ja uskallusta
Jalkapalloleirin aktiviteettien ohjaaminen yhdessä seuran
ohjata ryhmiä erilaisten aktiviteettien aikana.
työntekijän kanssa.
Kykyä heittäytyä mukaan lasten kanssa pelaamaan ja
-sisältäen pelailua, kisailua, erilaisia harjoitteita
touhuamaan, mutta myös vastuullista ja jämäkkää otetta.
Ja muista leirin toiminnoista huolehtiminen
-kuten välipalan jakaminen, kentän alkuvalmistelut ja
Eduksi katsotaan molempien kotimaisten kielten taito, sekä
loppujärjestelyt.
jalkapallon lajituntemus.
Teknisissä taidoissa olisi hyvä osata luistelu ja ymmärtää
Kesätyön keskeinen tehtävä on toimia leiriohjaajana
jääkiekkoa lajina. Sosiaaliset taidot ja lasten kanssa
nuoremmille ikäluokille.
toimiminen on tärkeä osa tehtävää.

kokemusta valmentamisesta / ohjaamisesta ja olet
kiinnostunut työskentelemään urheilullisessa ympäristössä
valmennuksen parissa?
SSC kesäleirillä ohjaajat pääsevät toteuttamaan laadukasta
ja hauskaa leiriohjelmaa valmennustiimin kanssa. Leirin
ohjelmassa on erilaisia pelejä, leikkejä, lajikokeiluita,
haasteita, cheerleading harjoitteita sekä muuta kivaa
kesäohjelmaa.
Leiriohjaajille maksetaan oman työsopimuksen mukainen
palkka mikäli ohjaaja toimii SSC:n valmentajana tällä
hetkellä. Mikäli leiriohjaaja tulee seuran ulkopuolelta,
tehdään hänelle työsopimus leirin ajalle.

Kesäleirin apuohjaaja toimii ryhmänohjaajana. Apuohjaaja
vastaa osaltaan leiriohjelman suunnittelusta, toteuttamiseta
ja ohjaamisesta yhdessä muiden kanssa. 4H-yhdistys tarjoaa
ruokailut leireillä.

Mikäli olet oma-aloitteinen, omaat positiivisen ja
tavoitekielisen ohjaustyylin sekä ryhmässä työskentely on
vahvuutesi, niin saatat olla etsimämme leiriohjaaja.

Kiinnostus lapsiryhmän ohjaamiseen, mahdollinen aiempi
kokemus ryhmänohjaamisesta esimerkiksi
harrastustoiminnassa. Reipas, innostava ja vastuullinen ote
työhön.

Hyvinkään kaksi leiriä järjestetään
luonnonvara-alan kampuksella 6.-17.6. klo 816.
Rusutjärvi-seura ry

Harri Luostari
0400662078

harri.luostari@gmail.com400662078

Kellokosken VPK ry

Jim Grekula
0503865311

mannistonlava@gmail.com

Hiekkarannankuja 30 04300
Tuusula Rusutjärven yleinen
uimaranta

www.rusutjärvi-seura.fi
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Kesätyö ajoittuu kesä,heinä ja elokuulle, kun
uimarantakausi on kolmenkuukauden
pituinen.

Palkaamme kesäkioskille nuoria Tuusulalaisia
Myyjän tehtäviin kuuluu kioskituotteiden myyminen, supSosiaalisuus ja asiakaspalvelutaito katsotaan eduksi.
lautojen, veneiden, kanoottien lainaaminen maksutta rannan
käyttäjille, kioskin ja rannan siivous.

www.kellokoskenvpk.fi
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4.6.2022 - 9.8.2022

Kiinteistönhoitotyöt, Kiinteistönkunnostus

Männistöntie 4, 04500 Kellokoski
Männistön Tanssilava

Ryhmässä toimimista, Suositeltavaa kädentaidot, Ulkotyö
mahdollisuus.

Keski-Uudenmaan Yleisurheilu ry

Ani Viherlinna
0504081959

toimisto@kuy.fi

Ohjaajat toimivat aiemmin
mainittujen paikkakuntien
yleisurheilukentillä.

www.kuy.fi
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Kioskityöntekijät toimivat Häklin
uimarannan kioskilla Tuusulassa.

Ohjaajat tekevät iltatöitä tuntityöntekijöinä eri
ryhmissä ja eri paikkakunnilla oman
toivomuksensa mukaan. Toivottavaa on koko Ohjaajat vetävät tunnin - puolentoistatunnin harjoituksia
kesäkaudeksi sitoutuminen 15.5. ryhmälle.
30.9.2022.
Kioskityöntekijät hoitavat kioskimyynnin sekä rannan ja
Kioskityöntekijät tekevät noin kuuden tunnin pukuhuoneiden (wc) siivouksen ja ylläpidon.
työpäiviä välillä maanantai-sunnuntai.
Työjakso on 1.6.-15.8.2022

Liikunnalliset harrastukset ja kokemukset edesauttavat
ohjaajana toimisessa. Lasten ja nuorten kanssa aiemmin
toimiminen katsotaan eduksi.
Työhön valituilta vaaditaan rikostaustaote (yli 15v), koska
työ liittyy lasten kanssa toimimiseen.

Jalkapallopainotteinen liikuntaleiri 8.6.10.6.2022
Stoke City jalkapalloleiri 13.-17.6.2022

Lasten liikuttaminen ja jalkapallolajin alkeiden opettaminen

Vaaditaan jalkapallotaustaa sekä kykyä tulla toimeen lasten
kanssa. Lisäksi englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Kioskityöntekijän tulee olla vastuullinen ja luotettava sekä
asiakaspalveluun myönteisesti asennoituva.
Hygieniapassi katsotaan eduksi, mutta ei ole vaatimus.

Nummelan Palloseura ry

Nina Åberg
0503122623

seura@nups.fi

Vihdin Kunnan kentät

www.nups.fi
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Vihdin Pallo ry

Sirpa Silventoinen
0505757907

sirpa.silventoinen@outlook.com

Nummela, Hiidenkirnun
pesäpallokenttä ja Ojakkalan
urheilukenttä

www.vihdinpallo.net
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Pesiskoulut pidetään kesäkuussa viikoilla 23 ja Pesiskoulun apuohjaaja: 7-12v lasten ryhmien ohjaaminen
24. Arkipäivisin klo 9-14 välisenä aikana.
vastuuohjaajan antamien ohjeiden mukaan.

Liikunnallinen nuori, kuka viihtyy lasten kanssa. Laji taustaa
ei tarvitse olla.

Vihdin Viesti ry

Taija Jussila
0442980459

taija_jussila@hotmail.com

Kuoppanummentie 24, 03100
Nummela
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Yleisurheilukoulut pidetään alkuillasta ja
aloitetaan jo toukokuussa. Tarve koko kesän
ajalle aina elokuun loppuun asti erikseen
sovittavina ohjauspäivinä ajalla 16.5.31.8.2022.

Yleisurheilukoulun ohjaaja: Yleisurheilukoulut järjestetään 3
ikäryhmässä: 4-5 vuotiaat, 6-7 vuotiaat ja 8-12 vuotiaat.
Tehtävänä suunnitella ja hoitaa toisen ohjaajan kanssa
yhdessä 10-20 lapsen ryhmän yleisurheilukouluharjoitus.

Pystyy toimimaan pienten lasten kanssa ja on liikunnalliset
perustaidot, jotta kykenee suunnittelemaan mielekkään
harjoituskerran.
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Touko-elokuun aikana. Ajat sovitaan yhdessä.
Leirit järjestetään kesäkuun alussa kahden
viikon ajan ja mahdollinen elokuun leiri
vkonlopun pituisena lisäksi. Pestuuringin
keikkatyötä on satunnaisia työkeikkoja läpi
kesän.

Leirien apu-ohjaajat sekä 4H:n pestuuringin
keikkatyöntekijät. Leirien ohjaukseen tarvitaan pitkäjänteisiä
lasten kanssa viihtyviä, positiivisia ja oma-aloitteisia nuoria,
jotka saavat työskennellä osaavassa ohjaajatiimissä
apuohjaajina erilaisissa tehtävissä leirillä.
Pestuuringin työntekijät tekevät erilaisia kotitalouksien
tilaustöitä kuten puutarhatyötä, maalausta, rakennusapua,
eläintenhoitoa, siivousta, lastenhoitoa yms.tilausten mukaan.

Leirityössä eduksi katsotaan ea-taidot, hygieniapassi sekä
mahdollinen aikaisempi koulutus/kokemus toiminnasta
lasten parissa jossain muodossa.
Pestuutyöhön koulutetaan ja tehtävät katsotaan
yhteistyössä tilaajan ja yhdistyksen yhteistyöllä.
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Kesätöiden ajankohdaksi on suunniteltu 6.17. kesäkuuta, hetki koulujen kesäloman
alkamisen jälkeen.

Töihin voi kuulua omistamamme koulu- ja kylätalon siivousja järjestelytehtäviä, luontoreittien, -kohteiden sekä
uimarannan kunnostus- ja maisemanhoitotöitä, kirpputorin
toimintaa avustavia tehtäviä sekä hallintoon ja viestintään
liittyviä tehtäviä (ig, fb ja www) tarpeen sekä
kesätyöntekijöiden taitojen ja mielenkiinnon mukaan.

Kesätöitä tehdään pääasiallisesti ryhmässä, joten sosiaaliset
taidot tai ainakin halu niiden oppimiseen olisi hyvä olla.
Valmius tarttua erilaisiin tehtäviin ennakkoluulottomasti on
tärkeää. Vihtijärven hyvä paikallistuntemus ja -kiinnostus
ovat eduksi.

Vihdin 4H-Yhdistys ry

Karoliina Rassa tai
Mirva Lindfors
0405804687

Vihtijärven kyläyhdistys ry

Kaarina Pullinen
0442760001

vihti@4h.fi

Eri puolilla Vihtiä ja leirit
Raaseporissa

kaarina.pullinen@vihtijarvi.fi

Vihtijärven koulu- ja kylätalo:
Kouluntie 23, 03790 Vihtijärvi.

www.vihdinviesti.fi

www.vihdin4h.net

www.vihtijarvi.fi

Jokikunnan Urheilijat ry

Emma Saario
0456527617

saarioemma@gmail.com

Jokikunnan koulu, Vanjoentie 29, http://www.jokikunta.fi/index.php
03430 Jokikunta
?page=periaatteet
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Liikuntakerhon vetäjän toimenkuvaan kuuluu ohjelman
Liikuntakerhoa pidetään kerran viikossa noin suunnittelu ja kerhon vetäminen noin 3-9 vuotiaille lapsille.
kesäkuun puolesta välistä heinäkuun loppuun Liikuntakerho pidetään Jokikunnan koulun urheilukentällä,
saakka. Tarkempi ajankohta, viikonpäivä ja
jossa pelataan erilaisia pallopelejä, pihapelejä ja liikunnallisia
kellonaika ovat sovittavissa.
leikkejä monipuolisesti. Kerhon vetäjällä on käytössään
Jokikunnan Urheilijoiden liikuntavälineet.

Vihdin steinerkasvatuksen
kannatusyhdistys ry

Anne Aaltonen ja
Susanna Gazdag
0504900375

paivakoti@pikkulyhty.fi

Kaartotie 1 03400 Vihti
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6.-17.6

www.pikkulyhty.fi

Avustaja lasten arkeen: 1-7 vuotiaiden lasten kanssa
toimiminen ja auttaminen arjessa. Lisäksi osallistuminen
kaikkiin päiväkodin arjen "huolto"töihin.

Liikunnallisuus ja hyvät sosiaaliset taidot ovat
avainasemassa tässä toimenkuvassa. Tehtävä ei vaadi
erityistä koulutusta vaan kiinnostuneisuudella ja reippaalla,
omatoimisella ja iloisella asenteella pärjää tehtävässä hyvin.
Aiempi ohjauskokemus lasten liikunnan parista katsotaan
eduksi. Jokikunnan koululle ei pääse julkisella liikenteellä,
joten hakijalla tulee olla oma kulkuväline tai kyyditys
paikanpäälle.
Rohkeutta kohdata monenlaisia ihmisiä niin lapsia, heidän
vanhempiaan ja päiväkodin henkilökuntaa. Yhteistyötaidot.
Avoimuus, aktiivisuus ja iloisuus on eduksi.

