KESÄDUUNI OP:N PIIKKIIN 2021 - OP UUSIMAA

Työnantaja
Apeced ja Addison ry

Yhteyshenkilö ja
puhelin
Minna Haapa-aho
0504135363

Blackbirds United ry

Saija Vestovuo
0504782313
Tomi Kallio
0440509319

Blues Volley ry

Mikko Partti
0505993288

Elämäni Sankari ry

Henrik Norrena
0405359495

Eräkamut ry

Pia-Maritta Puruskainen 0407734489

Apuomena ry

FC WILD ry

Sami Rukkila
0503034541
Tapio Keränen
0405045904

Gladius Kirkkonummi ry

Sini-Tuulia Aavio
0400709129

FC Kirkkonummi ry, FC Kyrkslätt rf

Hakasirkus ry
HCK Salamat ry

Hiidenkiertäjät ry
Hyvigolf Oy

Tiina Laine
0407454246
Mika Taurivuo
0456312560

Katja Pellikka
0415243184
Mika Nieminen
0405290706

Hyvinkään Tahko

Janne Bruun
0404855622
Antti Yli-Saunamäki
0407525252

Hyvinkään Tennisseura ry

Gabor Lovro
0449880723

Hyvinkään Urheiluautoilijat ry

Pekka Niskanen
0449769528

Jalotus ry

Marju Kortemäki
0405362567

Hyvinkään Palloseura ry

Järvenpään taitoluistelijat ry
Järvenpään Voimistelijat ry
Jääurheiluseura Haukat ry

Karjalohjan Kylätalo ry

Lassi Männikkö
0415021021
Raila Korjus
0452764798
Toni Mustonen
0447177651

Katarina Vasica
0449825360

Kaukasten Voima ry

Anni Juntunen
0503255169
Ari Uusitalo
0405638011

Kellokosken vapaaehtoinen palokunta ry

Rauli Åhs
0407173348

Karjalohja-Sammatin 4H-yhdistys

Keravan Kori-80 ry

Hannele Alander
0400514491

Sähköpostiosoite, johon hakemus
lähetetään
minnahaapaaho@hotmail.com

Mateenniementie 7, Lohja

tomi.kallio@blackbirds.fi

Kahvila Liisa, Laurinkatu 61,
08100 Lohja
Kumitehtaankatu 5, 04260
Kerava

partti.mikko@kolumbus.fi

Seutulantie 15, 04410
Järvenpää ja Beach volley kentät jäähallia vastapäätä.

saija.vestovuo@apuomena.fi

henrik@elamanisankari.fi

piamaritta.puruskainen@gmail.com

Martintorinkuja 2, HYVINKÄÄ

Juurakkokatu 58, Savio

toiminnanjohtaja@fcwild.fi

Masalantie 258 ja Vanha
Rantatie 8 Kirkkonummi
Eerikinkartanontie 5, 02880
VEIKKOLA

seurakoordinaattori@gladius.fi

Uimahalli Gesterbyntie 41,
02400 Kirkkonummi

sami.rukkila@fckirkkonummi.fi

tiina@hakasirkus.fi
sporttare.tmi@gmail.com

Kankurinkatu 4-6, 05800
Hyvinkää
Kirkkonummen alueella oleva
koulu

katja.erika.pellikka@gmail.com

Lohjan kaupunki

mika.nieminen@hyvigolf.fi

Golftie 63, 05810 Hyvinkää

janne.bruun@hyps.fi
antti.yli-saunamaki@hyvinkaantahko.fi

Netti / some

Pääasiallinen työntekopaikka

Esitteiden tarroitus ja postitus

Normaali ahkeruus

www.apuomena.fi

1

Kesätyöntekijä ajalla 28.6.-11.7.2021 ja toinen ajalla 12.-25.7.2021

Kahvilassa myynti ja asiakaspalvelu. Tarjoilu, pullanpaisto,
kahvinkeitto. Siivoamisesta huolehtiminen.

Kielitaito on eduksi. Avoin, sosiaalinen nuori.

www.blackbirds.fi

1

www.bluesvolley.com facebook.com/BluesVolley

1

Alustavasti kesäkuun alku, koronarajoitukset voivat muuttaa aikatauluja
tai jopa peruuttaa leirit
Kaksi beach volley leiriä heinä-elokuussa vk 30-32 aikana. Leirien
tarkemmat päivämäärät sekä päivittäiset työajat vahvistetaan
myöhemmin.

Lasten ja nuorten kesäleirien ohjaaminen. 1/2 pv salibandya, Nuorten kanssa toimeentuleminen, uskallat olla esillä,
1/2 pv muuta.
salibandytausta helpottaa työtä
Aiempi ohjaajakokemus eduksi. Ohjaustoiminnassa vaaditaan oma7-12 vuotiaille leiriohjelmien suunnittelu ja toteutus. Leiriin
aloitteellisuuta, sosiaalisia taitoja, vastuullisuutta ja itsenäistä
kuuluu lajin perusasioitten lisäksi monipuolisuusharjoitteita.
työotetta.

www.elamanisankari.fi
facebook.com/ElamaniSankariRy

2

http://erakamut.fi/index.html
facebook.com/erakamut

4

http://fckirkkonummi.fi/
facebook.com/fckirkkonummi

3

https://www.fcwild.fi/ facebook.com/fcwildfinland

3

www.gladius.fi

1

www.hakasirkus.fi facebook.com/hakasirkus

2

www.salamat.fi
Kirkkonummi ry

1

facebook.com/HCK

https://www.hiidenkiertajat.fi/
facebook.com/hiidenkiertajat

2

www.hyvigolf.fi

4

ari.uusitalo@kaukastenvoima.net

rauli.ahs@gmail.com

kori80toimisto@gmail.com

Kiinnostus tehdä ulkotöitä säässä kuin säässä.

6-9-vuotiaiden lasten kesäleiriohjaus ja muut tehtävät.
Kesäleiriohjaajia 7.-23.6. väliselle ajalle. Työt ajoittuvat arkipäiville klo 8Päivittäin oma ryhmä, tehtävään saa yksityiskohtaiset ohjeet
16 välille.
sekä valmiit harjoitteet.
Ohjaamassa lasten toimintoja. Mukana miesten SuperpesisAikavälillä toukokuu-elokuu. Pääpainopiste kesäkuussa.
otteluiden kenttämyynnissä.

Aito kiinnostus lasten ohjaamiseen ja osaavat heittäytyä tehtäväänsä.
Aiempi kokemus apu- tai leiriohjaustehtävistä katsotaan eduksi,
mutta ei ole välttämätöntä.
Tulee toimeen lasten kanssa, positiivinen palveluasenne.

www.hyua.fi facebook.com/hyvinkaanua

2

1.6. - 31.8. välisenä aikana ajankohtina jolloin radat auki, varsinkin
viikonloppuisin. FK radalla työtunnit n. 28 tuntia/vk ja RC radalla 18
tuntia/vk

Kahviotuotteiden valmistus ja myynti, ratavalvonta ja
rahastus, siivous, päivän myyntikassan toimittaminen
sovittuun osoitteeseen Hyvinkäällä.

3

7.-18.6. ja 21.6.-2.7. ja 5.-16.7.

Kiinteistönhoito, siivoaminen, kasvien ja eläinten hoitaminen.
Viljelyn kastelu, kalusteiden kokoonpano, kanahäkin
Reippaus, ystävällisyys, innokkuus tehdä sekä ulko- että sisätöitä.
siivoaminen, pihatien kunnossapito.

https://jtl.sporttisaitti.com/
@jarvenpaan.taitoluistelijat
www.voimistelijat.com
FB:Järvenpään
Voimistelijat
www.juniorihaukat.net
facebook.com/Jääurheiluseura Haukat

2
1
4

Kesätyö ajoittuu kesäkuun alkuun ja heinäkuun loppuun. Tarkoista
päivistä sovimme kesätyötekijöiden kanssa erikseen, nuorten toiveet
huomioiden.
Kesäkuun aikana kesäkuun 7-18 pv kesäkuusta järjestämme useamman
leirin riippuen ilmoittautuneiden määrästä. Joko 3 tai 4 leiriä.
7.-18.6.2021

Alle 10-vuotiaiden luistelijoiden leiriohjaaja. Erilaisten
aktiviteettien suunnittelu ja toteutus yhdessä seuran
päätoimisten valmentajien kanssa.
Lasten leiriohjausta. Leikkejä, askartelua, pääohjaajan
opastuksella tehtävään perehtymistä.
Ohjaaja seuramme kesäleireillä
Kylätalon kunnostus- ja hoitotoimenpiteet: puutarha,
ulkoseinien rapsutus/maalaus, ikkunoiden /mattojen pesu,
siivous, leivonta, ruoanlaitto, pyykinpesu. Lisäksi avustus
kesäkahvila, taimitori ja Avoimet kylät.
Leiriohjaaja: Lasten ohjaus, leirin ylläpito (siivous,
ruokahuolto), eläintenhoito Kahvila: Kesäkahvilan valmistelut
(leivonta yms), asiakaspalvelu, siivous.
Avustavat tehtävät: Pihahommat, asiointiapu, siivous
Toimit koripallopainotteisen lasten liikuntaleirin ohjaajana ja
ohjaat päivittäiset leirin harjoitteet.

Käytössä kassapäätejärjestelmä, numerotarkkuutta arvostamme,
mutta ei vaadi erityistaitoja. Tehtävään perehdytetään.

Hakijalta toivotaan taitoluistelutaustaa ja kokemusta lasten kanssa
toimimisesta.
Mielellään kokemusta lasten ohjauksesta ja lasten kanssa
toimimisesta.
Erityisvaatimuksena luistelutaito.
Valmius työskennellä erilaisten ja eri-ikäisten, kuntoutettavien
ihmisten kanssa sekä harjoittelemaan asiakaspalvelua. Mitään
erityisosaamista ei vaadita.

kylatalokehra.com
FB:Karjalohjan Kylätalo Kehrä

1

Kesäkuun aikana, päivät sovittavissa erikseen.

https://karjalohja-sammatti.4h.fi/
facebook.com/karjalohjasammatin4h

3

Jos korona sallii kesäkahvilan työt kesä-heinäkuussa, avustavia tehtäviä
kesä-elokuu. Sovitaan valittujen kanssa tarkemmin.

2

5.- 13.6.2021 ja 2.- 8.8.2021

kellokoskenvpk.fi

2

Sovittavissa erikseen

Männistön tanssilavan kunnossapitotehtäviä,
Tehtävä vaatii reipasta ja tunnollista työotetta sekä kykyä
nurmikonleikkuuta ym. Tehtävät tarkentuvat kesän kuluessa. omatoimisuuteen.

https://www.kori-80.net/
facebook.com/Keravan Kori-80

2

Kesäleirien ajankohdat ovat 7.-11.6. ja 2.-6.8.2021

Leiriohjaaja Korisleirillä. Tutustumista lajiin, koripallotaitojen
kehittämistä leikkien ohella valmentajien seurassa. Lisäksi
ulkoliikuntaa, tutustumista muihin lajeihin, yhdessä
leikkimistä.

Kurkijärventie ja Keskustie 46,
Karjalohja
Jokelan koulukeskus
Jyväkuja
www.kaukastenvoima.net @kaukastenvoima
13 05400 Jokela

Männistöntie, Kellokoski

Killan koulu, Sarvimäentie 35,
04200 Kerava

Kentänhoitajan ja puutarhurin avustavia tehtäviä.

Suunnistusosaaminen, liikunnallisuus, Condes-karttaohjelman käyttö,
taito toimia lasten kanssa sekä sometaidot

Kahvilatyöntekijä hoitaa seuran ulkokenttien asiakaspalvelua
Kielitaitoinen (ruotsi, englanti), sosiaalinen, omatoiminen
ja kahvilaa sekä avustaa kenttien hoidossa kenttämestaria.

marju.kortemaki@jalotus.fi

anni.juntunen@lohja.fi

Kesäkuun aikana

Liikunnanharrastaminen, palloilulajikokemus

1.6.-15.8.

https://jalotus.fi/
Keravan kartano, Kivisillantie 12,
facebook.com/groups/1698060013648210
04200 Kerava

Keskustie 23, 09120 Karjalohja

4

Pitää lasten kanssa työskentelystä. Omaa kokemuksia eri
liikuntalajeista. Monipuolinen osaaminen ja mahdollinen
ohjaajakokemus ovat erityisen hyviä ominaisuuksia.
Eduksi on, jos olet partiossa ja tunnet partio-ohjelmaa jonkin
verran.Tehtävä vaatii asiakaspalveluasennetta sekä fyysistä terveyttä
sen verran, että voi nostella pöytälevyjä sekä työntää suht raskasta
rullakkoa.
Positiivinen, ulospäinsuuntautunut, vastuuntuntoinen nuori, joka tulee
hyvin toimeen eri-ikäisten lasten kanssa. Kesätyö antaa arvokasta
työkokemusta tulevaisuuttasi ajatellen.
-Tulet hyvin toimeen lasten ja nuorten kanssa
-Tiimityöskentely luonnistuu sinulta hyvin
Uinti-ja liikuntaleirin ohjaaja on vettä pelkäämätön, uimataitoinen ja
miel. liikunnallinen. Luonteva tekeminen kouluikäisten kanssa, toimii
rohkeasti sekä kysyy tarvittaessa.
Vaatii sirkustaitoja. Akrobatiaa, jongleerausta, ilma-akrobatiaa ja
tasapainolajeja, yksipyöräistä, nuoralla kävelyä jne. Kokemus
sirkustyöstä katsotaan eduksi. Instargram, Facebook ja Tiktok käyttö.
Ryhmänhallintataidot.

1

info@hyua.fi

kylatalokehra@gmail.com

3

Lasten liikuntaleirin ohjaaja, liikunta-tuokioiden suunnittelu
Kesäleirimme on tarkoitus pitää kesäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla ja toteutus. Tehtäviä ryhmänohjaajana tai
lajipistevastaavana.
Suunnitella ja valmistella partiokokouksiin valmiita
aktiviteetteja. Tehtäviin löytyy valmiita ideoita ja materiaalia,
Sovittavissa
itse ei tarvitse keksiä.Ulkokirppiksellä kirppispöytien
jakaminen ja kerääminen sekä kirppiksen
Aikuisten etukäteen suunnittelemien harjoitusten /leikkien
7.-18.6.2021
ohjaamista, turvallisuuden valvontaa ja avustamista
ruokailuissa ja siirtymisissä.
1. jalkapalloleiri 14.-18.6.2021, 2. jalkapalloleiri 9.-13.8.
Jalkapalloleirien valmentaja, apuvalmentaja ja ohjaaja
Veikkolan Futiskentälle
Kesäleirin apuohjaaja avustaa leirin vastuuohjaajia käytännön
Lasten uinti-ja liikuntaleiri 7.-18.6.2021
toiminnoissa leireillä. Ideoi ja toteuttaa toimintaa muiden
ohjaajien kanssa.
Sirkusohjaaja ohjaa lasten sirkustoimintaa yhdessä aikuisen
kanssa, leikittäminen, tuntien suunnittelu ja esityksen ohjaus.
Järjestämme kesäkuussa kolme viiden päivän mittaista leiriä.
Välineiden puhdistus, some, lounashetken valvominen,
sirkussalin järjestelyt.
Nuorten ohjaaminen erilaisten liikuntaan liittyvien lajien
Sporttileiriviikot 23 ja 24 kesäkuussa 2021
parissa
Ohjaa lasten suunnistuskoulussa, Oravapolkukoulun
Lasten suunnistuskoulun ohjaajat viitenä päivänä kesällä 2021. Lisäksi
suunnittelu yhdessä muiden kanssa. Lisäksi organisoi
projektityöntekijä organisoi 2-3 nuorten harjoitusta kesän 2021 aikana. itsenäisesti 2-3 suunnistusharjoitusta: radan suunnittelu,
rastien vienti ja haku, tiedotus.

www.hyts.fi facebook.com/hyvinkaantennisseura

Hikiäntie 1507 ja 1508,
Hyvinkää

toni.mustonen@juniorihaukat.net

Hakijalta vaadittava erityisosaaminen

Koulun kesäloman aikana

Urheilukatu 19, 05800 Hyvinkää

toimisto@voimistelijat.com

Toimenkuvaus

1

https://www.hyps.fi/
Torikadun liikuntapuisto,
facebook.com/HyvinkaanPalloseura
Torikatu 20, 05800 Hyvinkää
Kenttäkatu 2, Hyvinkää, Pihkalan
pesäpallostadion

Seutulatie 14, 04410 Järvenpää
Järvenpään koulujen salit tai
Verstaspihankatu 10
Seutulantie 14, 04410
Järvenpää

Tarve ajalle

www.apeced.org FB:Apeced ja Addison ry

gabor.lovro@hyts.fi

jarvenpaan.taitoluistelijat@kolumbus.fi

Työpaikat kpl

Leiriohjaaja: Sosiaaliset taidot, plussaa jos EA kortti ja hygieniapassi,
harrastuneisuus (esim partiotaidot), kokemus
eläintenhoidosta.Kahvila: Hygieniapassi plussaa, kokkailutaidot,
sosiaalisuus, kielitaito.
Tulet hyvin toimeen lasten ja kesätyökaverien kanssa. Liikunnallisuus
ja koripallotausta ovat eduksi.

Kiinnostus liikuntaan, aktiivinen, yhteistyökykyinen, reipas asenne.
Myönteinen suhtautuminen lasten ja nuorten liikunnallisen
elämäntavan löytämiseen, kannustava ja tulee toimeen ihmisten
kanssa.

Keravan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry

Heidi Savilakso-Saatsi
0407453913

Keravan Pesis-Juniorit ry

Mika Hannonen
0400740044
Jarmo Kuusimaa
0442376673

Keravan Voimistelijat KNV ry

Tarja Mahkonen
0407288767

heidi.savilaksosaatsi@keravankuvataidekoulu.fi

Paasikivenkatu 5 ja 12, 04200
Kerava

toimisto.kepe@gmail.com

Kalevan Urheilupuisto,
Metsolantie 3, 04200 Kerava
Pesäpallostadion Koivikontie 35
(Savion VPK:n takana)

info@keravanvoimistelijat.fi

Keravan liikuntapaikat

Keski-Uudenmaan Yleisurheilu ry

Juho-Viljami Kosunen
0458936705

nuoriso@kuy.fi

Järvenpää: Urheilukatu 8 ja
Tuusula: Kilpailukuja

Kinnari Pesis 2006 ry

Mirja Vakkuri
0407067701

mirja.vakkuri@elisanet.fi

Juholanmäen pesäpallokenttä,
Järvenpää

Kirkkonummen Lastenliitto ry

Hanna Sares
0451041492

hanna.sares@lastenliitto.fi

Jokirinteen koulu: Kyrkvalla 24,
02400 Kirkkonummi

Keravan Pallo-75 ry

mika.hannonen@kp-75.fi

Gesterby koulu Vilhonkummuntie 4 tai KVS-sali
Munkinmäentie 7

KJT Hockey ry

Susanna Huusko
0405439069
toimisto@kirku.fi
Hanna Willman-Iivarinen
0504320402
toimisto@kjthockey.fi

Metsolantie 3, 04200 Kerava

Klaukkalan nuorisoseura ry

Tanja Hietakangas
0505697116

Seurantie 2, Klaukkala

Kirkkonummen Urheilijat ry

Lepsämän Kyläyhdistys ry

Mikael Hartikainen
0407179883

Linnaistenhovin senioritaloyhdistys ry

Paula Nordström
0447322530

Lohjan Pallo ry

Jerri Hukio
0503554075

tanja.hietakangas@gmail.com

toukola@lepsama.fi

Kylätalo, Lepsämänkaari 4,
01830 Lepsämä

paula.nordstrom@linnaistenhovi.fi

Tehtaankatu 22-24, 08100
Lohja

jerri.hukio@lohjanpallo.fi

Lohjan liikuntapaikat

lohjanpurjehtijat.juniori@gmail.com

Lohjan purjehtijoiden maja ja
Lohjanjärvi Nuottatie 2 Lohja

www.keravankuvataidekoulu.fi
facebook.com/Keravankuvataidekoulu

1

7.-18.6.2021

Kuvataidekoulun kevätsiivous, välineistön huolto, hyllyjen
täydennys, pintojen pesu, lattioiden vahaus. Käydään läpi
vuoden aikana kertyneet materiaalit .

http://www.kp-75.fi
facebook.com/KeravanPallo75/

4

7-20.6.2021

Apuohjaajia jalkapallon kesäleireillä. 7-13 v. leiriläisten
ohjaaminen erilaisissa jalkapalloharjoituksissa.

https://www.keravanpesis.fi/
facebook.com/keravanpesisjuniorit

2

1.6.-20.8. tai sovitusti.

2

Kesäkuun alussa 2 viikkoa: 7.-18.6. Järjestämme kaksi leiriä

kuy.fi facebook.com/keskiuudenmaanyleisurheilu

1

31.5. - 15.8.2021 Kyseessä on osa-aikainen tuntityö. Työ tapahtuu
pääosin arki-iltoina klo 17-20 välillä.

www.kipe06.fi

2

Pesiskoulu 7.-19.6.2021 klo 9-13 ja tuomaritehtävät koko pelikauden.

www.lastenliitto.fi/kirkkonummi
@LastenliittoKirkkonummi

1

7.-11.6. ja 14.-18.6.2021, kello 9-14

www.kirku.fi
facebook.com/Kirkkonummen Urheilijat ry

3

7.-24.6.2021 ma-pe 8.30-15.30

www.kjthockey.fi

4

Kesätyön ajankohta 7.-20.6.2021

www.klans.fi
facebook.com/KlaukkalanNuorisoseura

1

työaika on 7-18.6 arkipäivisin 9.30-15.00

lepsama.fi

1

Kylätalo Toukolan kunnossapito- ja siivoustehtävät. PihaTyöaika 2 viikkoa ja mieluiten kesäkuussa. Kuuntelemme nuoren toivetta
alueiden siisteys (ruohonleikkuu), huoltotyöt (lamppujen
ja tarvittaessa olemme valmiita joustamaan työajoista ja ajankohdasta.
vaihdot, suodattimet, siivous, pienet maalaustyöt)

www.linnaistenhovi.fi
Facebook.com/Linnaistenhovi

1

Heinäkuu tai sovittavissa.

lohjanpallo.fi

4

Haemme positiivista,sosiaalista ja lapsien kanssa toimeen tulevaa
Apuohjaajana liikuntaleirillä, jalkapallokoululla ja
Toukokuusta- syyskuuhun, joista kiireisimmät kuukaudet kesä- ja elokuu.
taito/kykyharjoituksissa ja valmistella yhteistyössä Lohja cup- työntekijää, jolle on ehdottomasti hyötyä jalkapallon
Kesätyöaika on erikseen sovittavissa.
lajituntemuksesta.
turnauspäiviä.

2

1.5.-30.9.2021. Kesä-elokuussa ohjaajat työskentelevät viiden päivän
kursseilla täysipäiväisesti ja touko-syyskuussa pari kertaa viikossa 2,5 h.

facebook.com/kjthockey

facebook.com/lepsamankyla

facebook.com/LohjanPallo

lohjanpurjehtijat.fi
facebook.com/LohjanPurjehtijat/

Lohjan Seudun Invalidit ry

Antti Kiiski
0405925204
Timo Saloranta
0504944689
Minna Mäkinen
0400305473

Lohjan Seudun Moottorikerho ry

Jarmo Koivunen
0405755257

Lohjanseudun kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry

www.lohjanseudunkuvataidekoulu.fi
Marketta Urpo-Koskinen marketta.urpo@lohjanseudunkuvataidekoul Laurentiustalo ja kuvataidekoulu Facebook.com/Lohjanseudun kuvataidekoulu
0503188602
u.fi
Rantapuisto 45, Lohja

Lomakoti Kotoranta ry

Virve Marjovuori
0103875802

Lohjan purjehtijat ry
Lohjan Reservinaliupseerien Säätiö rs

Lynx ry

Masalan Kisa ry
Nummelan Palloseura ry

Petri Savilahti
0407255818

Karita Soukko
0504366637
Nina Åberg
0503122623

Nurmijärven Omakotiyhdistys ry

Heidi Peltoniemi
0503260365
Nurmijärven omakotiyhdistys 0405014603

Nurmijärven yleisurheilu ry

Elina Paananen
040563686

Nurmijärven musiikkiopiston kannatusyhdistys ry

timo.saloranta@kolumbus.fi
minnamakinen.lohin@outlook.com

lohjanseudunmoottorikerho@gmail.com

lomakoti@kotoranta.fi

puheenjohtaja@lynx.fi

Karstuntie 209, Lohja
Kesäkoti Leporannassa,
Paloniementie 112, Lohja

1
https://sites.google.com/site/lohjainva/

1

www.losmk.fi

2

facebook.com/losmk

Pitkäkatu 219, Lohja

Liikunnallisuus, iloisuus, omatoimisuus, kokemus lasten kanssa
toimimisesta ja jalkapallosta pelaajana tai valmentajana ovat eduksi
ohjaajana toimimisessa.
Lasten ja nuorten päiväleirien ohjaustyö sekä muu aiheeseen Sinulla tulisi olla kiinnostus liikuntaan sekä työskentelyyn lasten ja
liittyvä työ.
nuorten parissa.
Apuohjaaja liikunnallisen leirin tuntien toteuttamiseen
Ei vaadi erityistaitoja, mutta eduksi on liikunnalliset harrastukset ja
vastuuohjaajan kanssa sekä lapsista/nuorista huolehreipas työote.
timinen. Osallistuminen itse, järjestyksen ylläpitoa.
Ohjaaja lasten kesäyleisurheilukoulu- ja
Koulutamme ohjaajat eli voit hakea ilman vahvaa yleisurheilun
liikuntaleikkikouluryhmiin. Harjoitusten suunnittelu, toteutus lajikokemusta, mutta kaikki kokemus lasten ohjaamista ja
ohjaajatiimin kanssa. Alkaa 31.5. ja kestää elokuulle.
yleisurheilusta on plussaa. Arvostamme oma-aloitteisuutta, energistä
Mahdollisuus jatkaa ohjauksia talvikaudella.
ja positiivista asennetta sekä oppimishalua.
Apuvalmentaja ohjaa pesiskoululaisia ohjeiden mukaisesti,
leikinomaista liikuntaa, lajin tekniikkaharjoituksia, pelaamista. Pesiskoulun ohjaajilta toivotaan pesäpallotuntemusta ja -taitoja.
Tuomari tuomaroi joukkueiden sarja- ja harjoituspeleissä
Tuomaritehtäviin vaaditaan tuomarikortti.
pelikauden ajan
Kirkkonummen keskustan alueella lasten päiväleireille
Hyvä apuohjaaja on iloinen, innostava ja empaattinen. Leirimme ovat
apuohjaaja. Vk 23 Kamu-kameleontin liikuntaleiri ja vk 24
teemaleirejä ja harrastuneisuus tai kiinnostus leiriteemoja kohtaan on
Laiskiaisten leppoisat lomapäivät-leirit. Apuna käytännön
eduksi. Lisätietoa leireistä löytyy: www.lastenliitto.fi/kirkkonummi
töissä ja on osana ohjaajatiimiä.
Liikuntaleirien apuohjaajana on mukana leiripäivän kaikessa Reipasta, postiivista ja innostunut asenne sekä halua toimia lasten
toiminnassa. Lasten kanssa eri lajien parissa, puuhailua
parissa. Oma liikunnallinen harrastuneisuus on plussaa ja eduksi
sisällä ja ulkona leikkien ja pelaten.
apuohjaajana toimimiselle.
Leiriohjaaja toimii lasten pienryhmien ohjaajina, suunnittelee
Ohjaajan tulee olla liikunnallinen, sosiaalinen sekä oma-aloitteinen.
ja toteuttaa erilaisia liikuntatuokioita.
Kesäkerhon ohjaaja

Vaihteleva, mielekäs osapäivätyö ikäihmisten parissa.
Asukkaiden hyvinvointi, turvallisuus, toimintakyky ja
viihtyvyys. Toimistotehtävät, kuten laskunmaksu.

Purjehduskurssien ohjaaminen kesä-elokuussa,
viikkoharjoitusryhmien ohjaaminen touko-syyskuu.
Kalustosta ja tiloista huolehtiminen.

Ajankohta kesä-heinäkuussa, sovittavissa nuoren kanssa. Paikalla on aina
Ympäristön ja kiinteistön hoitotöitä.
vanhempi henkilö.
Ajankohta sovitaan valitun nuoren kanssa tarkemmin (työ: koulujen
Esimiehen antaman ohjeistuksen mukaisesti.
kesäloma-aikana)
Tehtäviä motocrossradalla ja varikkoalueella, kerhotiloissa.
Radan hoito, kunnostus, kastelu, järjestysmiestehtäviä,
kesä-heinä-elokuu 3pvä/ viikko. Sovittavissa tarkemmin.
lipunmyynti, varikkoalueen siivous ja ratamaksujen tarkastus,
varusteiden huoltoa.

Työ edellyttää oma-aloitteisuutta ja ryhmänohjaustaitoja. Eduksi
luetaan taidealan harrastukset. Teatteri, tanssi, sirkus tai musiikki.
Toivomme hakijalta itsenäistä otetta työhön, vastuullisuutta ja
huolellisuutta. Aiempi kokemus vastaavanlaisista tehtävistä on eduksi,
mutta ei välttämätöntä. Työhön annetaan kattava perehdytys.
Tärkeintä on oma-aloitteinen ja reipas työasenne. Kerrothan
Reipas, kohtelias ja oma-aloitteinen. Tulee hyvin toimeen erilaisten
ihmisten kanssa. Osaa käyttää yleisimpiä tietokoneohjelmia.

Purjehdustaito, hätäensiaputaidot, Suomen purjehdus- ja veneilyn
Ohjaaja 1 (ent. junioriohjaajakurssi) ja Ohjaaja 2 -kurssin (ent.
junioriohjaajan jatkokurssi) suorittaminen.
Reipas ja mutkaton asenne riittää.
Alueella liikkuu erilaisia ihmisiä, jontenka kaikki täytyy ottaa huomioon
tasapuolisesti.
Tietämys motocrossista ja mopoista. Oma-aloitteisuus ja kyky tarttua
toimeen, koska tehtäviä on monenlaisia! Traktorikortti ja mönkijän
ajotaito plussaa.
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Kesäkuun alku ja elokuun alku.

Koulun tarpeisto ja esineistö pakataan, varastot
tyhjennetään. Pakkaamista, kevyttä kantamista, tavaroiden
järjestelyä. Tehtävät sovitaan yhdessä aikuisen työparina.

www.kotoranta.fi
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1.6.-15.8.2021

Talonmiehen apulaisen tehtävät: piha-alueiden kunnossapito
Asiakaspalveliaisuus
ja erilaiset korjaus/huoltotehtävät + muut annetut tehtävät

www.lynx.fi
Facebook.com/Kirkkonummen Lynx
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Sopimuksen mukaan (7.-10.6.2021 ja 18.9.2021 vaaditaan sekä keiltaisin touko/kesäkuussa ja elo/syyskuussa. Iltaharjoituksia yhteensä 10
kertaa.

1) Leimausleirin ohjaajana toimiminen 7.-10.6. (4 pv +
* Aktiivinen suunnistuksen harrastaja
matkustus Vuokattiin ja takaisin). Mikäli leiriä ei järjestetä,
* Innostunut ja reipas ote työtehtäviin
sitten omalla vastaavalla leirillä ohjaajana toimiminen.
* ruotsin kielen taito on eduksi
2) Pienten suunnistuskoululaisten ja 7-12 -vuotiaiden vauhti-

www.masalankisa.fi
Facebook.com/Masalan Kisa (MasKi) ry

1

7.-24.6.2021 (3 viikkoa) noin 6-7 tuntia arkipäivisin.

Kesäleiri on 1.-4. luokkalaisten liikunnallinen päivätoiminta
klo 9-16. Suunnittelu ja toteutus vastuuohjaajan johdolla
sekä sisällä että ulkona ja tarjoilla lounas sekä välipala.

Haemme aktiivisia nuoria, joilla on kokemusta liikunnan
harrastamisesta jossakin lajissa sekä mahdollisesti ohjauskokemusta.
Hygieniapassi katsotaan eduksi.

www.nups.fi
FB: Nummelan Palloseura
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NuPS jalkapallopainotteinen liikuntaleiri 7.-11.6.2021
Stoke kansainvälinen jalkapalloleiri 14.6.-18.6.2021 - voi siirtyä

Lasten ja nuorten jalkapallon ohjausta

Kokemusta jalkapallon pelaamisesta, kykyä tulla lasten kanssa
toimeen. Lisäksi kv. Stoke-leirillä eduksi englannin kielen taito.
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Kesäkuussa ennen Juhannusta tai elokuun kahden ensimmäisen viikon
aikana. Työ voi ajoittua myös viikonlopulle.

Arkistojen siivousta ja järjestelyä, kesäleirin leiriapulaisena
toimiminen, muuta siivousta ja järjestelyä.

Musiikkitausta olennainen leiriapulaisen tehtävissä.
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Kesäkuu ja heinäkuu. Sovitaan nuoren omien suunnitelmia mukauttaen
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Kesäkaudella (3.5-19.9)1-3 kertaa viikossa. Ohjauskerta 1,5h kerralla
iltapäivisin. Ohjaukset sovitaan ohjaan kanssa henkilökohtaisesti.

Nurmikkoa etupäässä hoitaen, haravointia ja muuta
pihahommia.
Ohjaajia urheilukouluihin lapsille ja nuorille. Klaukkalassa ja
Kirkonkylällä arki-iltaisin kesäkauden (3.5.-19.9).
Mahdollisuus vaikuttaa ohjauspäiviin ja -kertoihin.
Someylläpito. Mahd. jatkaa ohjaajana.

Kohtelias käytös, suurin osa ikääntynyttä asiakaskuntaa nämä
jäsenemme. Ruohonleikkurin käyttö oltava hallinnassa.
Ohjaajilta odotamme iloista ja ystävällistä työotetta, omaaloitteisuutta, hyviä ryhmätyöskentelytaitoja ja liikunnallisuutta.
Lisäksi some kanavien sujuvaa käyttöä sekä halukkuutta kuulua
iloiseen ohjaaja porukkaan.

Kotorannantie 74, 05250 Kiljava

Kirkkonummi/Vuokatti

Tehtävään opastetaan, mutta kuvataidekoulun toiminnan
ymmärtäminen helpottaa tehtävää. Siivoustaidot etuna.

toimintakoordinaattori@masalankisa.fi

Sundsbergintie 1, 02430 Masala

seura@nups.fi

Nummelan jalkapallokentät

heidi.peltoniemi@numo.fi
okt.nurmijarvi@kolumbus.fi

https://www.numo.fi/
facebook.com/nurmijarvenmusiikkiopisto
Kuntotie 7, 01800 Klaukkala
Klaukkalan seutu, oma pyörä tai www. suomen omakotiliitto
mopo olisi eduksi
FB: Nurmijarven Omakotiyhdistys ry

elina.paananen@nyu.fi

Klaukkalassa Kuntotie 3
Kirkonkylällä Urheilutie

https://www.nurmijarvenyleisurheilu.fi/fi
facebook.com/Nurmijärven yleisurheilu

Työ vaatii yhteistyökykyä ja huolellisuutta. Työ on kevyttä mutta
nostelemista, lajittelua ja kävelemistä on paljon.

Octopus Lohja ry

Partioniemi ry
Prijuutti ry

Rajamäen Kehitys ry

Rajamäen kyläyhdistys ry
Ratsutillan asukasyhdistys ry
Routioseura ry
Savion Nuorisotoiminnan Tuki ry

Setlementti Louhela ry
Siuntion Sisu ry

SK Uusi

Iina Erolahti
0443111118
Jonna Vornanen
0407168654
Jouni Gustafsson
0400805394
Annika Eskelinen
0405612180

Anja Lammio
0401371850
Satu Lappalainen
0503269091
Katri Himmanen
0443279987
Pertti Lehtinen
0408388653

Synnöve Sternberg
0405395344
Arto Hujanen
0408321372

Teatteriyhdistys Sisar ry

Mari Tuomaala
Timo Rantakömi
0504337069
Joona Mäenpää
0504642195
Gode Lahtinen
0408473256
Harri Antikainen
0400650502
Sarppa Heiskanen
0405146702

Tuusulan 4H-yhdistys ry

Julia Mali
0405186200

Tuusulan Palloseura ry

Tom Turnbull-Smith
0405128111

Työtehoseura ry

Maarit Stenberg
0503879548

Sport Club Hyvinkää ry
St. Laurence Golf ry
Svenska föreningen i Lojo r.f.
TanssiDans ry

Veikkolan Veikot ry

Susan Honka
0405039396

iina.erolahti@gmail.com

Harjun urheilukeskus/ Neidonkeidas, Runokatu 1, 08100
Lohja

jonna.vornanen@partioniemi.fi

Partioniementie 82, Lohja

jouni.gustafsson@prijuutti.fi

Muorinkuja 5 Tuusula

anniakka@gmail.com

Kuntolanpolku 1, 05200
Rajamäki

anja.lammio@gmail.com

Rajamäki, lähtö ja työnjohto
Rajamäen kylätalolta

satupostia1@gmail.com

Ratsutilanaukio, Nurmijärvi

katrihimmanen@msn.com
pertti.a.lehtinen@gmail.com

synnove.sternberg@setlementtilouhela.fi
hujanenarto@hotmail.com

mari.tuomaala@live.fi
timo.rantakomi@outlook.com
joona.maenpaa@stlg.fi
g.lahtinen@dnainternet.net
niina.antikainen@gmail.com
teatterisisar@gmail.com

tuusula@4h.fi

tom@tups.fi

maarit.stenberg@tts.fi

veikot.info@gmail.com

Roution asuinalue, Lohja
Mm. alueet Kerava, Järvenpää,
Lohja, Kirkkonummi

Louhelankuja 1, 04400
Järvenpää
Aleksis Kiven tie 1, 02580
Siuntio
Ratamestarityö etänä ja Keravan -Tuusulan metsä-alueilla.
Mahd. Leimaus-leirin -ohjaus
elokuun 1. viikolla Vuokatissa
Vehkojan koulun liikuntasali,
Männikkötie 6, 05830 Hyvinkää
St. Laurence Golf, Gunnarlankatu 210, 08200 Lohja
Åsvalla Nummentie 39,08100
Lohja
Kotimetsä 1 B, Kirkkonummi
Jokelan Monitoimitalo ja
koulukeskus tai muu vastaava

Leiriviikot 23, 24 ja 31 ma-pe klo 8.30-14.30

www.partioniemi.fi facebook.com/partioniemiry

1

Koulujen kesäloman aikana erikseen nuoren kanssa sovittavana
ajanjaksona.

www.prijuutti.fi
@prijuutti

2

1.6-30.8.2021

Kahvila-apulainen ja näyttelynvalvoja.

Sosiaalinen ja ulospäin suuntautuva .
Leiriohjaaja: Sovittelu- ja keskustelutaito, heittäytymiskykyä, lasten
ohjaaminen. Maastopyöräilyohjaaja: Pyöränkäsittely, kokemusta
ryhmäajosta,korjaustaidot. Ensiaputaidot plussaa.
Ystävällisyys, toimeen tarttuminen, mm ruohonleikkurin käyttäminen,
tietotekniikka, ikäihmisille puhelimen käytön neuvontaa. Luotettavuus,
kun käydään asiakkaiden kodeissa. Saa tietysti lopuksi
työtodistuksen ja halutessaan arvioinnin.

https://www.rajamaenkehitys.net/seura/16463/s
euran-esittely
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Leiriohjaaja: kesäkuussa kaksi viikkoa
Maastopyöräilyohjaaja: työaika jaetaan eri viikoille kesäkaudella.

Leiriohjaaja: 6-12 v. ohjaaja yhdessä toisten nuorten
ohjaajien kanssa. Maastopyöräilyohjaaja: ohjaajana eri
ikäisille harrastajille.

www.rajamaenkylayhdistys.fi
facebook.com/Rajamaenkylayhdistys

1

Jakso voi olla yhtenäisesti 2 viikkoa tai sovitusti vaikka koko kesän
tiettyinä päivinä. Sovitaan työnohjaajan ja nuoren kanssa aikataulut

Kyläavustajiemme kanssa tai itsenäisesti asiakkaille
ruohonleikkuuta, pihan siivousta, kodin siivous-askareita,
kaupassakäyntejä ja vastaavia töitä ikäihmisille.

1

1.6.- 30.6

1

Jos saamme 2 nuorta, eri aikaan. Heinäkuu olisi paras, koska
asuntomessuaikaa. Mutta sopimuksesta myös kesäkuu ok.
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Sovitaan erikseen heinäkuussa.

www.setlementtilouhela.fi
facebook.com/Setlementti-Louhela
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Toimintaa on koulujen päättymisen jälkeen neljä viikkoa kesäkuussa ja
heinäkuun alussa.

www.siuntionsisu.fi
facebook.com/Siuntion Sisu ry
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Työtä tehdään kahtena-kolmena viikkona kesäkuussa. Leirejä 2-3 kpl,
jokainen leiri kestää viikon.

https://skuusi.sporttisaitti.com/
facebook.com/SK Uusi
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Kesätyön voi suorittaa kesä-elokuussa nuoren kanssa tehtävän
sopimuksen mukaan

www.sch.fi

www.routioseura.fi
facebook.com/Routioseura

1

Kesäkuussa 2021 neljän viikon tiistain ja torstain harjoitukset

stlg.fi
FB: St. Laurence Golf
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Vaihtoehtona on olla apuohjaajana lasten kesäleireillä viikoilla 23 & 24
tai toimia apuohjaajana lasten harrasteryhmissä kesä-heinäkuun ajan.

www.asvalla.fi

1

Työn voi suorittaa sovitusti kesä-elokuun aikana

2

1.6.-31.7.2021

https://tuusula.4h.fi/ facebook.com/4HTuusula
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Kolme 4H-kesäleiriä järjestetään päiväleireinä ma-pe (juhannusviikolla
ma-to) klo 8-16:30.

https://www.tups.fi/
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Kesäleiri ja ip-kerho 7.-11.6. klo 9-16. Lisäksi ohjaajat muutaman kerran Jalkapalloleirillä ja iltapäiväkerhossa lasten ohjaaminen ja
aloittavan ikäluokan apuna, vuorot sovittaan erikseen nuorten kanssa.
valvominen. Aloittavan ikäluokan mukana avustaminen.

www.tts.fi
facebook.com/TTS Työtehoseura

1

Sopimuksen mukaan kesäkuun aikana.

veve.net

1

www.vihdin4h.net
facebook.com/Vihdin 4H-Yhdistys

2

www.vihdinpallo.net
Pallo

2

Vihdin Pallo ry

Vihdin steinerkasvatuksen kannatusyhdistys ry

Anne Aaltonen
0500705208

paivakoti@pikkulyhty.fi

Kaartotie 1, 03400 Vihti

Vihdin Viesti ry / yleisurheilu

Jukka Vihtkari
0400802369

jukkabox@gmail.com

Kuoppanummentie 24, 03100
Nummela

Vihtijärven kyläyhdistys ry

Kaarina Pullinen
0442760001

kaarina.pullinen@vihtijarvi.fi

www.vihtijarvi.fi
facebook.com/Vihtijärven mediatiimi / VihtijärviKoulu- ja kylätalo, Kouluntie 23,
ryhmä (koko kylän)
Vihtijärvi ja kylän alue

kata.lansisaari@virkkalantarmo.fi

Virkkala ja Kirkniemi.
Toimistotyöt Virkkalassa.

toimisto@voimisteluklubilohja.com

Vappulantie 474, 08200 Lohja

Virkkalan Tarmo ry
Voimisteluklubi Lohja ry

Kata Länsisaari
0407082082
Niina Vuorela
0401379320

vihti@4h.fi
sirpa.silventoinen@outlook.com

Facebook/Vihdin

www.pikkulyhty.fi

1

www.vihdinviesti.fi facebook.com/vihdin.viesti

1

1

www.virkkalantarmo.fi
facebook.com/Virkkalan Tarmo ry

1

www.voimisteluklubilohja.com
facebook.com/Voimisteluklubilohja

3

Oppilaitoksen IT-laitteiden huolto- ja päivitystehtävissä
avustaminen sekä IT-palveluiden varaston siivous

7-14 v. liikunta-/yleisurheiluleirin ohjaustyö. 6-7 tuntia
päivittäin klo 8-16 välisenä aikana. Leiri 7.-24.6.2021. YUtoimitsijatehtävät 1-2/krt kesän aikana, mahd. iltaryhmien
apuohjaustyöt satunnaisesti ma, to.
Ohjaus pedagogisen ohjelman mukaan, ohjaajalla osuus.
Suunnittelu, toteutus, sosiaalisten taitojen edistäminen.
Kesäkuussa leiriohjauksen työ 2 vk työjaksossa ja elokuussa mahd. 1 vk.
Pestuutyö Vihdin alue tilausten mukaan: puutarhanhoito,
Pestuurinkityö kesä-elokuussa keikkaluonteisesti. Ajat sovitaan erikseen
mattojen pesu, lasten sekä lemmikkien hoito, maalaus,
remppatyö
Pesiskoulut pidetään arkipäivisin kesäkuun alussa Nummelassa ja
Pesiskoulun apuohjaaja: 7-13v lasten ryhmän ohjaaminen
Ojakkalassa.
vastuuohjaan ohjeiden mukaisesti.
Päiväkodin 2-7 v. kanssa puuhailu ja auttaminen arjen
1.-24.6.2021 Kesäkuussa ajanjaksot 31.5 - 11.6. tai 14.-24.6.
toimissa. Kesällä olemme paljon ulkona.Lisäksi
Mahdollisesti elokuussa 2.-13.8.
tehtäviinkuuluisi kodintöitä mm. tiskausta ja siivoamista.
Näinä viikkoina on lapsia hoidossa. Heinäkuun olemme suljettuna.
Pihapuutarhan puuhia myöskin voisi tehdä.
Yleisurheilukoulun ohjaaja. Suunnitelman mukaan
10.5.-3.9.2021
yleisurheilulajien läpikäynti ja harjoitusten suunnittelu sekä
ohjaus eri ikäisten ryhmien kanssa.
Siivous ja järjestely, luontoreittien, -kohteiden, uimarannan
Kesätyö painottuu alkukesälle, tästä poikkeavista työajoista voidaan sopia kunnostus- ja maisemanhoitotöitä, kirpputorin avustavia
valittujen kesätyöntekijöiden kanssa tarpeen mukaan.
tehtäviä, hallinnon ja viestinnän tehtäviä (ig, fb ja www)
tarpeen sekä taitojen mukaan.
Valmistelevat tehtävät ennen treenejä /pelejä,
Työ ViTassa on ilta- ja viikonloppupainotteista.
apuvalmentamista, pelinohjausta, buffetin pitoa, tilastojen
Kesätyö on 2 viikkoa.
kirjaamista, toimistotyötä, somepäivitykset joukkueiden
Työskentely ajankohta sovittavissa.
toiminnasta
Kesäleirit: 7.-10.6 viikko 23 (ma-to) 14.-17.6 viikko 24 (ma-to)
Ohjaajana toimiminen kesäleireillä /päiväleireillä. Voimistelun
Päiväleirejä asuntomessujen aikaan: vko 28,29,30 ja mahdollisesti vko 31 ja liikunnan tuntemus katsotaan eduksi.
Kesä-heinäkuu

Palveluhenkisyys, yrittelijäs, kyky itsenäiseen työskentelyyn
Kaikki taudit ja garrastukset eduksu muttei välttämättömiä
vaatimuksia.
Aktiivisuutta ja toimeliaisuutta.
Tehtävässä tarvitaan hyviä sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja, omaaloitteisuutta ja vastuullisuutta. Jokin erityistaito esim. liikunnallisuus,
kädentaidot, musiikki tai valokuvaaminen on hyödyllinen taito.
Tehtävä vaatii positiivista asennetta ja sosiaalisia taitoja. Omaaloitteisuus on tärkeä osa tehtävää.
Hyvä suunnistustaito, kyky laatia ja toteuttaa suunnistusratoja.
Mielikuvitus mahdollisten suunnistuksen oheisharjoitteiden
laadinnassa katsotaan eduksi. Lasten ohjaustaitoja tarvitaan
mahdollisessa leirin ohjaustyössä. Itsenäinen osaaminen.
Salibandyn tuntemus ja oma pelikokemus

Työntekijä tarvitsee hieman golfin lajituntemusta. Muuten reipas ja
oma-aloitteinen ote lasten kanssa riittää.
Yhdistys on ruotsinkielinen, joten kesätyöntekijä saisi mielellään
Pihatyö, varastojen siivous, pieniä korjauksia sisällä ja ulkona
hallita molemmat kotimaiset kielet
Avustaa tanssikesäleirin järjestelyissä, sekä auttaa seuran
Hyvät sosiaaliset taidot, oma-aloitteinen.
toimistolla.
Teatteriharrastustausta. Leikkimielisyyttä, avoimuus, omaApuohjaajana toimiminen lasten päiväteatterileireillä.
aloitteisuus sekä sosiaaliset taidot.
Kesäleirin apuohjaaja toimii ryhmänohjaajana. Leiriohjelman
Kiinnostus lapsiryhmän ohjaamiseen, mahdollinen kokemus
suunnittelu, toteutus, ja ohjaaminen muiden kanssa. Ohjaa
ryhmänohjaamisesta esimerkiksi harrastustoiminnassa. Reipas,
leiriläisiä toimimaan turvallisesti. 4H-yhdistys tarjoaa
innostava ja vastuullinen ote työhön.
ruokailut leireillä.

Kesä - heinäkuun aikana

facebook.com/tupsry/

Ei vaadi erityisosaamista. Kokemus ulkotöistä, puutarhan työkoneista
ja remonttihommista on hyödyksi.

Apuohjaajana toimiminen kesäleireillä tai harrasteryhmissä.
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Mirva Lindfors
0405052119
VihdinPallo ry
0505757907

Vihdin 4H-Yhdistys ry

Leirit Raaseporissa, Pestuutyö
Vihdin alueella
Hiidenkirnu/Nummela,
Urheilukenttä, Ojakkala

Kesäkahvilan asiakaspalvelu, myynti ja kokonaisvaltainen
sen pyörittäminen.
Erilaisia pihatöitä, haravointi, kastelu, ym. Grillitapahtumat ohjelmaideointia, myyntiä.
Avustavia tehtäviä partioleirin valmisteluissa. Kalustohuoltoa, puukäsityötä, askartelua, pakkaamista jne.
Kesäkerho joka pv klo 8-16 välillä, apuohjaaja/
ryhmäavustaja sovitun ajan pv aikana. Suunnittelu,
toimintojen ohjaaminen (kädentaidot, liikunta, luova ilmaisu
jne). Kerho on suunnattu 1.-4. luokkalaisille.
Lasten ohjaaminen kesäleireillä. Päivittäisen ohjelman
suunnittelu.
Toimenkuva nuorten kanssa yhteistyössä. Mahd. osasia ovat:
ratamestaritehtävät, ratojen toteuttaminen, suunnistuksen
oheisharjoitusten laatiminen. Lasten opastusta Leimausleirillä. Suunnistuskaluston huoltoa.
Kesäkuussa neljän viikon tiistain ja torstain harjoitusten
pitäminen sekä niiden valmistelu

www.teatterisisar.fi
facebook.com/TeatteriSisarRy/

Kilpailutie 11, 04300 Tuusula

Veikkola, Eerikinkartanontie 67,
Kirkkonummi

Hakijan tulee olla oma-aloitteinen ja valmis tarttumaan erilaisiin
tehtäviin. Hakijalla olisi hyvä olla kokemusta lasten kanssa
toimimisesta sekä ryhmän ohjaamisesta. Yhteistyötaidot ovat tärkeitä,
sillä ohjaajat yhdessä suunnittelevat ja jakavat tehtävät. Hyvät
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Rusutjärventie 258, Tuusula

Kiljavantie 6, 05200 Rajamäki

Ohjaaja liikunnallisilla uintikursseilla alakouluikäisille. Noin
1/2 pv ulkona, pelataan, leikitään. Ohjaajat suun-nittelevat
vastuuohjaajan kanssa päivittäisen ohjelman. Viestintää
kurssilaisten sekä huoltajien kanssa.
Kesätalkkari - kunnostustöitä sisällä ja ulkona, siivousta ja
puutarhatöitä. Tehdään pääsääntöisesti yksin ja vaatii omaaloitteisuutta ja itsensä johtamisen taitoa.

www.octopuslohja.fi

Kokemus jalkapallosta lasketaan eduksi, tärkeintä on tulla toimeen
lasten kanssa. Ohjaajan tulisi olla helposti lähestyttävä ja heittäytyvä.
Tietotekniikan osaaminen, jos esim. ohjelmistojen päivittäminen on
tuttua puuhaa, niin auttaa tehtävässä menestymisessä.
Liikunnallinen tausta ja harrastuneisuus yleisurheilussa katsotaan
eduksi. Vaatii hyviä kommunikointitaitoja ja kykyä ohjata lapsiryhmiä.
Kokemus ohjaustyöstä tai muuten lasten kanssa toimimisesta
katsotaan eduksi.
Ohjaustyössä vaaditaan organisointikykyjä, pitkäjänteisyyttä,
viestintätaitoja, oma-aloitteellisuutta, ea-taitoja ja vastuullista
työotetta.
Toivotaan kokemusta lasten kanssa toimimisesta. Lajitausta ei
välttämätön.
Rohkeutta ja rehellisyyttä. Avointa vuorovaikutustaitoa lasten ja
aikuisten kanssa. Iloa ja leikkimieltä. Kädentaitoja, taiteellisia tms.
ominaisuuksia joita nuorella on, niitä voi mahdollisesti hyödyntää.
Yleisurheilulajien tuntemus ja kyky hallita lapsiryhmiä.
Sosiaaliset taidot tai halu niiden oppimiseen olisi hyvä olla. Valmius
tarttua erilaisiin tehtäviin ennakkoluulottomasti on tärkeää. Hyvä
paikallistuntemus ja -kiinnostus on eduksi.
Etsimme nuorta, jolla on aikaisempaa kokemusta jalkapallosta sekä
innostus lasten kanssa työskentelemiseen. Ulospäinsuuntautuneisuus
ja positiivinen asenne ovat valttikorttejasi!
Voimistelun ja liikunnan tuntemus, kokemus lasten kanssa
työskentelystä/ ohjaamisesta on etu

