OP Oulu tarjoaa kesäduunin 50 nuorelle OP:n piikkiin. Katso tästä yhdistyksissä tarjolla olevat kesän 2019 kesätyöpaikat!
Hakuaika 18.3.-18.4.2019, hakulomake löytyy osoitteesta www.op.fi/oulu
Yhdistyksen
virallinen nimi

Yhdistyksen esittelyteksti

Kesätyön tehtävänimike

Ajax-Sarkkiranta ry Ajax-Sarkkiranta ry on Kempeleessä toimiva voimakkaasti Jalkapalloseuran
kesätyöntekijä
juniorijalkapallotoimintaan panostava jalkapallon
erikoisseura. Seurassamme on mahdollisuus jalkapallon
harrastamiseen niin tytöille kuin pojillekin 3-4 vuotiaasta
– aikuiseksi asti.

Kesätyön
sijaintipaikka

Kesätyön
ajankohta

Nuorelta edellytettävät
taidot tai harrastuneisuus

Kesätöihin valittu nuori pääsee työskentelemään mm. WBAleirillä, kansainvälisissä tunnelmissa: https://ajaxsarkkiranta.
jopox.fi/uutiset/108929/wba-leiri-2019
Työtehtävä voidaan rakentaa osaamisesi mukaan seuraaviin
tehtäviin liittyen:

Kurikkahaantie 7,
90440 Kempele
(toimisto) sekä
Kempeleen
jalkapallokentät

Kesäkuu 2-3
jaksossa.

Sinun tulee olla reipas ja innostunut.
Nautit lasten kanssa työskentelystä ja
omaat hyvät kommunikointitaidot. Omaaloitteisuus ja aktiivinen ote työhön ovat
myös tärkeitä ominaisuuksia.

- Jalkapallokoulun ohjaajan tehtävät
- Kioskimyynti ja asiakaspalvelu turnauksissa ja tapahtumissa
- Turnauspäällikön apulaisen tehtävät (tulospalvelu, järjestely
ja opastus)
- Mediatehtävät (haastattelut, uutisointi, kuvaaminen)

Nuorin ryhmämme on perhefutis, jossa 3-4 vuotiaat
liikkuvat yhdessä vanhempiensa kanssa. Joukkueita on
puolestaan 20, joiden piirissä toimii noin 550 lisenssoitua
junioripelaajaa. Lisäksi kesäkuussa seuran järjestämään
jalkapallokouluun osallistuu tyypillisesti lähes 300 lasta.
Valmentajia seurassa toimii noin 50.

digiavustaja

Haukipudas-seura ry Haukipudas-seuran tavoitteena on edistää kotiseutumme Museo-opas
Haukiputaan kaikinpuolista kehittämistä paikallisten
erityispiirteiden pohjalta. Kotiseututietouden lisääminen,
paikallisen perinteen kerääminen ja tallentaminen
edistävät asukkaiden viihtymistä.

Nuorelle kesätyöstä
lisätietoa antaa
Arttu Kauppinen, arttu.
kauppinen@ajaxsarkkiranta.fi
tai p.050 307 3969

Jalkapallotausta on plussaa, mutta ei
välttämättömyys.
Pääasiallinen työkieli on suomi.
Englannin kieli on plussaa, mutta ei
välttämättömyys.

Kaikkiin tehtäviin annetaan perehdytys.

Seuratoiminnan tukena ovat toiminnanjohtaja,
seurasihteeri, tutorvalmentaja ja seurakoordinaattori.
Eläkeliiton Pohjois- Yhdistyksemme tarkoituksena on eläkeläisten
Pohjanmaan piiri
ja eläketurvaa tarvitsevien henkilöiden aseman
parantaminen jja heidän henkisen ja fyysisen kunnon
ylläpitäminen ja mielen virkistys

Kesätyön tehtäväkuvaus

Jäsenistömme auttaminen heidän perustason digiongelmissa,Oulu, Isokatu 86
kuten älypuhelimen käyttö, päivitys, läppäri tms. Yksilöllinen
ohjaus toiminnanjohtajan toimiessa taustatukena. Lisäksi
toimistotyö.

heinä-elokuun Perustason digiosaaminen ja halua sekä
vaihde
kärsivällisyyttää auttaa henkilöitä joilla ei
vielä osaamista juurikaan ole. On eduksi
jos olet sosiaalinen ja kärsivällinen.

Perinteisesti pidämme Haukiputaan Kotiseutumuseota ja
Kirkkotie 7, 90830
29.6.2019 avattavaa Sahamuseota auki heinäkuun jolloin
Haukipudas
kesätyöntekijä toimii oppaana. Tarvittaessa hän toimii myös
museoiden tavaroiden järjestelyssä. Hän saa kesätyöhönsä
opastuksen ja ohjausta kesätyönsä aikana.

2.-13.7.2019

Tunnollista ja asiakaspalveluhaluista
kesätyöntekijää.
Oma-aloitteisuuden katsomme
tulevalle kesätyöntekijällemme
merkittäväksi eduksi.

Kesäleirin ohjaaja on vastuussa leirin suunnittelusta ja
toteutuksesta yhdessä muiden ohjaajien kanssa.

Kerhotilamme
Jäälissä.

Loppukesästä
2 viikkoa juuri
ennen koulujen
alkua

Etsimme reipasta omatoimista nuorta,
joka tulee hyvin lasten kanssa toimeen.
Sinun tulisi olla luova ja kekseliäs ja osata
toimia äkkiä muuttuvissa tilanteissa.
Kerhonohjaajatausta on plussaa.

Asemakylä
Haukipudas

Sopimuksen
Oma-aloitteisuus, positiivisuus,
mukaan kesä - hyvä asenne, rohkeus itsenäiseen
elokuu
työskentelyyn, lapsista tai ulkoilmasta
pitäminen johtavat varmasti hyvään
tehtävän hoitamiseen. Kokemus lasten
ohjaamisesta tai ympäristönhoitovälineiden käytöstä katsotaan eduksi,
mutta huomioimme kaikki. Kerro itsestäsi
ja ole rohkeasti yhteydessä!

Ulla Rasvala
p. 044-585 8677 tai
pohjois-pohjanmaa@
elakeliitto.fi
Kaisa Annala,
kaisa.annala@eduouka.fi,
p. 050 331 9992

Yhdistys toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen
yhdyssiteenä ja seuraa päätöksentekoa. Elinympäristön
laadun kannalta tärkeisiin asioihin liittyvään
päätöksentekoon yhdistys pyrkii vaikuttamaan tekemällä
aloitteita ja esityksiä.
Museotoiminnan (Kotiseutumuseo ja Sahamuseo)
lisäksi Haukipudas-seura harjoittaa kotiseututietoutta
lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä järjestää
kotiseutupäiviä, näyttelyitä, kulttuuritilaisuuksia, talkoita ja
matkoja.
Haukiputaan
4H-yhdistys ry

Haukiputaan 4H-yhdistys on voittoa tavoittelematon ja
sitoutumaton yhdistys, jonka päätehtävä on järjestää
kehittävää toimintaa lapsille ja nuorille.

Kesäleiriohjaaja

Haukiputaalla meillä toimii liikunta ja kokkikerhoja.
Järjestämme myös erilaisia leirejä ja kursseja. Ohjaamme
nuoria perustamaan omia yrityksiä ja opetamme
työelämän pelisääntöjä ihan työhakemuksen teosta alkaen.
Haukiputaan
Asemakylän
Kyläyhdistys ry
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Haukiputaan Asemakylällä toimivan kyläyhdistyksen
Kyläapulainen
periaateena on järjestää kyläläisiä aktivoivaa ja
yhteisöllisyyteen innostavaa toimintaa. Kyläyhdistys pitää
huolta myös ympäristöstä ja tavoiteena onkin viihtyisä,
turvallinen ja kaikki kylän asukkaat huomioon ottava
kyläyhteisö.
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Päiväleirillä ollaan mahdollisimman paljon ulkona, huonon
sään sattuessa askarrellaan ja touhutaan kaikkea mukavaa
sisällä. Välipalan valmistus kuuluu myös ohjaajille samoin
kuin leiritilan puhtaanapito. Kaikkeen toimintaan pyrimme
ottamaan lapset mahdollisimman paljon mukaan, niin myös
välipalan valmistukseen ja tarjoiluun.
Kesätyöhön kuuluu ympäristön siistimis- ja hoitotöitä.
Perinneleikkien ohjaamista lapsille. Avoimet Kylät
tapahtuman järjestelyihin osallistumista. Tapahtuma 8.6.
Tehtäviä voidaan painottaa kiinnostuksen mukaan.

Kai Plaketti
kai.plaketti@gmail.com

Haukiputaan Veikot Haukiputaan Veikot ry on urheilun yleisseura, jossa
Ry
liikutaan, urheillaan ja kilpaillaankin yleisurheilussa,
hiihdossa, judossa ja kuntourheilussa.

Lasten liikuntakerhon
ohjaaja

Etsimme lasten liikuntakerhoon kesäohjaajaa Haukiputaan
alueelle. Myös muita urheiluseuran toimintaan liittyviä
tehtäviä voidaan sisällyttää toimenkuvaan.

Haukiputaan
kesäkuu alue, pääasiassa
elokuu
keskusurheilukenttä

Seura on perustettu v. 1930 Haukiputaalla ja tänä
päivänä sillä on noin 400 jäsentä. Seura järjestää useita
perinteikkäitä urheilutapahtumia kuten Virpiniemen
Talvikisat, Virpiniemen Maastomaraton sekä osallistuu
Haukipudashiihdon järjestelyihin.

Haemme reipasta ja vastuuntuntoista
nuorta

Mikko Remsu
hauveyu@gmail.com

lasten liikuntakerhon ohjaustehtäviin.
Oma
liikunta/urheilutausta ja kokemus pienten
lasten kanssa toimimisesta auttaa
tehtävän hoitamisessa.

Seuran urheilijat ovat menestyneet useissa lajeissa.
Hietasaaren
Kulttuuriyhdistys
Huvila ry

Hietasaaren Kulttuuriyhdistys Huvila ry järjestää
kulttuuritapahtumia sekä jatkaa huvilakulttuuriin liittyviä
perinteitä. Huvilan arki muodostuu monipuolisista
perinteisistä askareista. Huvila vaalii Hietasaaren
rakennusperintöä korjaamalla historiallisia rakennuksia
sekä rakentamalla uusia alueen kulttuuriperintöä
kunnioittavia rakennuksia.

Apulainen

Lipun myynti ja kahvilan pyörittäminen, Ponipihan,
Oulu
Villa Salmenrannan ja Villa Vienan ympäristöön liittvyät
työt. Erityisesti 22.-26.7. tarvitsemme apulaista Villa
Salmenrannan Kesäkonsäärien merkeissä. Samoin 3.-15.7.
Sirkus Vesarin saapuessa Arkangelista tarvitsemme apua
järjestelyissä ja lipunmyynnissä.

2.6.–7.8.2019 Haemme töihin luonnosta, eläimistä ja
kulttuurista tykkävää kesätyöntekijää.
Pystyt tekemään esimerksiksi
puutarhatöitä tai avustamaan
kesäkonserteissa sekä Sirkus Vesarin
vierailulla lipunmyynnissä ja kahvilassa.

Veli-Matti Sormunen
p. O4O 505 70 55
taru.lauru@huvilayhdistys.fi

Eläinpihan eläinasukit kaipaavat hoivaa ja huolenpitoa.
Näiden kavereiden seurassa tulee hyvälle tuulelle.
Tallitöiden jälkeen ei tarvitse lähteä enää punttisalille.
Huvila järjestää konsertteja, luentoja, näytelmäesityksiä,
taidenäyttelyitä ja -kursseja sekä virkistystoimintaa
perinteikkäässä ympäristössä. Voit olla mukana
tiedottamassa, tuottamassa, kahavinkeitossa, tarjoilussa.
Täällä sinua tarvitaan useissa eri askareissa. Huvila
hoitaa alueen luontoa ja sille luontaista kasvillisuutta.
Huvila tutkii ja kartoittaa alueen entisiä ja nykyisiä
kasvupaikkatyyppejä. Huvila hoitaa tilauksesta alueen
niittyjä sekä aluskasvillisuutta lampailla sekä siistimällä
maastoa tarkoin suunnitellen ja varoen. Huvila osallistuu
aluetta koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä ja
aloitteita sekä antaa lausuntoja.
Jokirinteen
kyläyhdistys ry

Jokirinteen kyläyhdistys ry on voittoa tavoittelematon
Kyläyhdistyksen apulainen Kesätyöntekijän toimena on pääasiassa tienvarsien siivousta. Päivärinne, Muhos
yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on kyläyhteisön
Mahdollisesti myös muita kyläyhdistyksen osoittamia
hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen erilaisin tavoin.
kunnostus- ja ylläpitotehtäviä.

Kesäkuun
alkupuoliskolla
1 vko, elokuun
alussa 1 vko.

Haemme oma-aloitteista ja
itseohjautuvaa nuorta. Työtehtävät
sijoittuvat pääasiassa ulos. Etusijalla
oman kylän nuoret.

Kempeleen Kiri r.y.

Kirin pesiksen toimintaperiaate: Tarjoamme kaikille
halukkaille mahdollisuutta liikuntaan pesäpalloa
harrastamalla. Toimimme kaikilla tasoilla junioreista
aikuisiin ja harrastajista kilpaurheiluun. Kirin pesiksessä
on mukana vuosittain noin 400 harrastajaa ja lukuisa
määrä talkooväkeä. Kotipelejä pelataan vuosittain noin
200. Kempeleen Kirissä on mahdollista harrastaa myös
yleisurheilua ja hiihtoa (Kiri on ns yleisseura).

Valitse mieleisesi vetäjä, leirijärjestelijä
tai toimitsija
ottelutapahtumissa

Vetäjä 2.6 15.7, leirityö
kahdessa
jaksossa
kesän alkuun
painottuen,
ottelutapahtumat
pienissä
pätkissä.

pesistä sisältävässä työvaihtoehdossa
tarvitaan pesistaustaa. Leirijärjestelyissä
ja ottelutapahtimissa odotamme
hakijalta reipasta otetta ja ystävällistä
palveluhenkeä.

Yhdistyksen tavoitteena on lisätä ihmisten kiinnostusta
luontoa ja ympäristöä sekä niiden suojelua kohtaan,
edistää kestävää elämäntapaa sekä valvoa ympäristön
tilaa ja maankäyttöä toimialueellaan. Yhdistys tekee
käytännön luonnonsuojelua mm. osallistumalla
luonnonhoitotöihin.

Luonnonhoitaja

KempeleenOulunsalon
Luonnonsuojeluyhdistys ry.
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Vetäjänä toimiminen sisältää pesiskoulua, kesäharjoitusten
pitoa, pesisleiritoimintaa.
Ottelujärjestelyihin liittyvä työvaihtoehto sisältää
kioskitoimintaa, lipunmyyntiä, otteluilmoitusten jakamista,
kirjurointia, (mahd tuomarointia), pesisleirin järjestelytehtäviä.
Leirillä saat vastataksesi jonkin leirin monista osa-alueista.

Kempele
Sarkkirannan
pesisstadion ja leirin
osalta Ylikylän koulu

ELINYMPÄRISTÖJEN HOITOTÖITÄ. Yhdistyksellä on
Oulunsalon Varjakka Työpäivät voi
Oulunsalon Akionlahdella Kaivosojan vesiensuojelukosteikko,
tehdä ajalla n.
jossa laiduntavat lampaat pitävät kosteikkoa ympäröivien
5.6.-10.8.
maa-alueiden kasvillisuuden matalana. Lampaat tuodaan
kesäkuun alkupuolella ja ne haetaan pois syyskuun
alkupuolella. Kesätyöntekijän tehtävänä on käydä katsomassa
laitumella, että kaikki lampaat ovat aitauksessa ja ne
voivat hyvin sekä ja aitaus on kunnossa. Työntekijälle tulee
kesän aikana n. 25 käyntikertaa laitumella ja hän voi valita
käyntipäivät. Lisäksi kesätyöntekijä osallistuu laidunalueen
kunnostamiseen niittämällä ja aitauksen korjaamiseen
yhteensä 1-2 päivänä yhdessä laitumesta vastaavan henkilön
kanssa.
LUONTOVIESTINTÄÄ Kesätyöntekijä voi ottaa
mahdollisuuksien mukaan valokuvia hoitotöistä kameralla
tai kännykällä ja laittaa niitä yhdistyksen Facebook-sivuille ja
nettisivuille (tai lähettää henkilölle joka voi laittaa ne sinne).

Haemme ensisijaisesti henkilöä, joka
asuu alle 5 km:n päässä Kaivosojan
kosteikosta. Kosteikko sijaitsee
osoitteesta Hailuodontie 694 noin 600
m pohjoiseen. Tällöin henkilö voi käydä
kohteella helposti esim. pyörällä tai
mopolla, joilla pääsee kohteen viereen.
Edellytämme, että henkilö on ulkotöistä
kiinnostunut ja joka on valmis osallistumaan talkootyöhön mutta käymään
myös itsenäisesti maastossa. Maastossa
käyminen edellyttää, että tiedostaa yksin
liikkumisen turvallisuustekijät. Kaivosojan
kosteikolla on helppo liikkua, koska
siellä pystyy kulkemaan kuivalla maalla
paikasta toiseen (samoilla paikoilla missä
lampaatkin laiduntavat).

Emma Jokela,
Emma@jokela.pw

ilkkaj.korpela@gmail.com,
p. 040-7045402

Juha Siekkinen, juha.
siekkinen@outlook.com,
p. 050 563 1425

Kiimingin
4H-yhdistys ry.

Kiimingin 4H-yhdistys on sitoutumaton voittoa
Kesäleirin ohjaaja
tavoittelematon yhdistys, jonka päätavoitteena on järjestää
ala-asteikäisille ja nuorille kerho ja leiritoimintaa. Meidän
kautta pyörii myös työpalvelu, jonka avulla työllistämme yli
15 vuotiaita nuoria.

Kesäleirin ohjaaja suunnittelee leirin yhdessä muiden
ohjaajien kanssa. Leiripaikka valmistellaan kuntoon ennen
leiriläisten tuloa. Leirin aikana tehtäviin kuuluu lasten
ohjaaminen, välipalan valmistus yhdessä lasten kanssa.
Leiritilojen puhtaanapito.

Kiimingin
4H-yhdistyksen
kerhotilat Vanhatie
43, Jääli

kesäkuun alussa Etsimme reipasta, oma-aloitteista
2 ensimmäistä nuorta, joka tulee hyvin toimeen
viikkoa heti
lasten kanssa. Aikaisempi kokemus
koulujen
esim. kerhonohjaamisesta on plussaa
loputtua
Toivomme myös, että sinulla olisi jotain
erityistaitoja kuten esim. olet urheilullinen
tai tykkäät askarrella tai soitat jotain
instrumenttia tai tykkäät laulaa. Näistä
kaikista on apua, kun suunnitellaan
kerhon ohjelmaa. Toivomme myös, että
pidät ruuanlaitosta ja leipomisesta, sillä
valmistamme välipalat itse.

Taimien istutustyö

Kiiminki

Kesäkuu,
toukokuu

Lasten liikuntakerhoissa apuohjaajana toimiminen,
urheilukilpailuissa toimitsijan tehtävät ja siistijän tehtäviä
toimitalossamme.

Kimmoke
(Viitantie 23,
Kiiminki) ja alueen
urheilukentät

kesä-heinäkuu Haemme oma-aloitteista ja reipasta
nuorta, joka pystyy työskentelemään
yksin ja tiiimissä.

Meillä on myös Jäälissä toimitilojemme yhteydessä
kierrätyskirpputori, joka työllistää nuoria esim. palkkatuella
ja työkokeilulla. Kirpparilta saatu tuotto käytetään
paikaliseen nuorisotyöhön.
Meillä on myös joitakin nuorten perustamia yrityksiä,
jolloin nuoret tienaavat omalla työllään omat
käyttörahansa.
Kiimingin
Yksityismetsätalous, metsänhoito, metsäneuvonta
metsänhoitoyhdistys
ry.
Kiimingin Urheilijat
ry

Metsänviljely

Seuratyöntekijä
Olemme kasvattaja- ja yleisseura, joka kunnioittaa
perinteitä, mutta uskaltaa uudistua - panostamme
voimakkaasti terveysliikuntaan. Toimintamme
koostuu monipuolisista eri ikäluokille suunnatusta
liikuntatoiminnasta, joita lajijaostot kehittävät itsenäisesti.

Päivi Mikkonen,
paivi.mikkonen@kiimu.fi

Työllistämme liikunta-alan ammattilaisia ja tämän ansiosta
järjestämämme matalan kynnyksen liikuntakerhotoiminta
on laadukasta.
Kuivaniemen Osakaskunta, Kuivajoen Pohjoispuolen
Metsästysseura ja Kuivajoen

Kuivaniemen
osakaskunta

Kesäduuni Kuivaniemessä
2019

Pohjoisrannan Kyläyhdistys muodostavat toimivan yhteisön
Iin kunnan kuivaniemen kylässä. Tavoitteenamme on
huolehtia Kuivajoen pohjoispuolen ja eteläpuolen
aktiviteettien kehittämisestä ja yhteisöllisyyden
parantamisesta. Yhteinen jäsenmäärä noin 1000.

Kuivasjärven Aura ry Kuivasjärven Aura on Pohjois-Suomen suurin
yleisurheiluseura. Urheilijoita noin 600 vuosittain.
Aura täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Auran lajeja ovat
yleisurheilu ja hiihto.

Työssä huolehditaan Kuvaniemen Pankinnokan uimarannan Iin kunta,
siisteydestä, Kattilanpirtin alueen siisteydestä ja autetaan
Kuivaniemen kylä,
apuua tarvitsevien vanhusten nurmikon leikkauksesta (avun Kuivajoen eteläja pohjoispuoli
tarvitsijat kartoitetaan yhdessä em. yhdistysten kanssa).
Työkuorma mitoitetaan 60 h mukaiseksi ja työtä on
muutama tunti

Kesä-, heinä ja
elokuu 2019
sopimuksen
mukaan

Reipas tyttö tai poika, jolla on
mahdollisuus siirtyä itsenäisesti em.
paikkojen välillä. Kohtuullinen kunto, jotta
pystyy
selviytymään em. tehtävistä.

Raatin stadion

27.5 18.8.2019

Toivomme nuoren tulevan toimeen
pienten lasten kanssa ja etuna
yleisurheilu kokemus.

Lumijoen
4H-yhdistys ry

Lumijoen 4H-yhdistys on nuorisojärjestö, joka järjestää Päiväleiritoiminnan
vapaa-ajantoimintaa ja työ- ja yrittäjyyskasvatusta lapsille avustaja
ja nuorille.

Päiväleiritoiminnassa avustajana toimiminen
toiminnanjohtajan ja toiminnanohjaajan apuna.
Päiväleiritoimintaa järjestetään koulujen päätyttyä ajalla
3.6.-21.6. Toiminnan aiheina ovat hevosenhoito, leikki- ja
liikunta, käsityöt, luontoretkeily. Päivätoimintaa järjestetään
eri paikoissa Lumijoen kunnan alueella. Pääpaikkana on
Lumijoen koulun piha-alue.

Lumijoki

3.-21.6.
Haemme päiväleiritoiminnan avustajaksi
välisenä aikana reipasta 15-17 vuotiasta nuorta, joka
2 viikkoa
ei pelkää tarttua erilaisiin työtehtäviin.
Liikunnallisuus ja positiivinen asenne
ovat eduksi

Lumijoen
Metsästysyhdistys

Lumijoen metsästysyhdistyksen tarkoituksena on edistää Rakentamista
riistanhoito- ja metsästystoimintaa alueellaan. Olemme
virkeä yhdistys, josta esimerkkinä on Suomen vuoden
metsästyhdistykseksi valinta 2016.

Ampumarata-alueella tapahtuvaa ohjattua rakentamista
sekä alueen yleistä kehittämistä (esimerkiksi vesaikkojen
katkomista).

Lumijoki

Kesäkuu
(ensisijaisesti)

Toimintamme käsittää metsästyksen lisäksi riistanhoidon,
kennelkoiraharrastuksen, harraste- ja kilpa-ammunnan
sekä nuorten erätoiminnan.
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Tuula Kehus-Kaarre,
tuulakehus@gmail.com,
0408425280;
Reijo Kehus, reijo.kehus@ii.fi,
0405223251

viikossa tarpeen mukaan koko kesän ajaksi. Työajat ovat
joustavat ja sovittavissa. Töihin annetaan asianmukainen
opastus.
Yleisurheilukoulun ohjaaja Yleisurheilukoulun ohjaaminen sekä toimitsijatehtävät.

Olli Dahl, olli.dahl@aalto.fi,
0405401070;

Reipas, oma-aloitteinen ja oppiva nuori,
jota työnteko kiinnostaa.
Rakentamisen perusteet katsotaan eduksi
(vasaran, sahan ja mittanauhan käyttö).

Anne Karvinen-Poutanen
p. 040 5635 467

Taina Jaakola,
lumijoki@4h.fi,
p. 040 733 2443

Lumijoen
Nuorisoseura ry

Lasten ja nuorten aktivoiti, herättää harrastusta
yhteiskunnallisiin kysymyksiin, edistää kotiseututyön,
askartelun, liikunnan ja harrastusten kautta
monipuolista toimintaa. Järjestää kursseja, kilpailuja,
keskustelutilasuuksia, leiri ja virkistystoimintaa.

Idearikas ja kaikenlainen
kesätyö

Mannerheimin
Olemme MLL.n paikallisyhdistys ja tarjoamme paikallisille Puistokahvilan ohjaaja
lastensuojeluliiton lapsiperheille matalan kynnyksen Vertaisryhmiä,
Kempeleen yhdistys Perhekahvilaa, perheliikuntaa! Ja lisäksi muskaria ja
perheretkiä.
Kesällä Perhekahvila siirtyy leikkipuistoihin, ja olemme
suunnitelleet tähän nuorten palkkaamista kesätöihin.

Toimitalon normaalia siivoustyötä.Lapsiparkin järjestäminen, Ylipääntie 83
pieniä päivän kursseja lapsille. Kesätyöntekijän kanssa
91980 Lumijoki
sovitaan työtehtävät.

Sopimuksen
Reipas, iloinen, luotettava nuori, idearikas
mukaan
ja täsmällinen. Harava ja maalipensseli
kesäkuukausille. ei tuota vaikeutta. Normaalit siivoustyöt.
Tulee hyvin toimeen lasten kanssa.

Kesätyöntekijä järjestää leikkipuistoissa Puistokahvilan, joka Kempele
on kaikille lapsille ja lapsiperheille avoin, matalan kynnyksen
vertaisryhmä! Työntekijä tervehtii tulijat, tarjoilee mehut,
kahvit ja keksit, kirjaa kävijämäärät, ja seurailee tilannetta.

Kesä-heinäkuu Ystävällinen nuori, joka osaa huomioida
tervehtimällä puistoon tulijat, myös
lapset. Osaa kertoa lyhyesti MLL.n
toiminnasta, ja tarjoilee mehut ja kahvit.

Sirkka Kyrö
p. 0405753591
sirkka.kyro@dnainternet.net

Liisa Lumijärvi
mllkempele@hotmail.com

Lapsia ei voi jättää nuoren vastuulle, vaan vanhemmat ovat
aina vastuussa lapsistaan.

Toiminta perustuu pääasiassa vapaaehtoistyöhön, ja
rahoitus on jäsenmaksujen, tempausten ja lahjoitusten
varassa.
Mannerheimin
Lastensuojeluliiton
Pohjois-Pohjanmaan
piiri

Yhdistyksemme tekee ennaltaehkäisevää
Toimistoapulainen
lastensuojelutyötä. Pääasialliset toimintomme
järjestötyö (52 paikallisyhdistystä piirin alueella),
Ennaltaehkäisevä työ Oulun kaupungin rahoituksella,
PerhePesä -tuki- ja vertaisryhmätoiminta Stearahoituksella, tukihenkilötoiminta Stea-rahoituksella,
vertaisryhmätoimintaa EU-+ kuntarahoituksella, lasten,
nuorten ja perheiden koulutusta Stea+kuntarahoituksella
tärkeimmät mainitakseni. Tarkemmin toiminnat löytyvät
nettisivuiltamme.

Toimistotöiden avustavat tehtävät: arkistointia ja vanhojen
MLL:n piiritoimisto
arkistopapereiden tuhousta, järjestelytehtäviä toimistossa
Nummikatu 32,
ja varastoissa, asiointia, kahvinkeittoa ja mahdollisia
Oulu
palavereiden järjestelytöitä - työnkuvaa voidaan muokata
vaativampaankin suuntaan riippuen työllistettävän halusta ja
taidoista.

kesäkuussa

Markkuun
ryhmäpuutarhayhdistys

puutarhapalstojen hoito

puutarha-alueen yhteisten alueiden hoito, ruohonleikkuu,
pensaiden hoito ja muut puutarha työt

Markkuuntie,
90650 Oulu

1.6.-15.8.

MLL Kaakkurin
paikallisyhdistys

Yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteena alueen lasten, kesätyöntekijä perheisiin
nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen ja
tukeminen.Järjestämme kerhoja, tapahtumia ja retkiä.

Perheissä tehtävä työ. esim. lasten leikkittäminen, kotityöt,
pihatyöt, maalaus yms. perheiden ohjeistamalla tavalla.

Kaakkurin suuralue, kesäkuu 2019 Reipas, luotettava ja omatoiminen
Oulu
nuori, jolla asenne kohdallaan. Ei
erityisvaatimuksia.

Muhoksen
pallosalamat

Pesäpallo harrastusta ja kilpailutoimintaa nuorille/
aikuisilla. Kesällä pidetään pesiskoulu ja kerho, johon
haluaisimme palkata nuoren töihin.

7-10 vuotiaiden lasten pesis kerhon veto. Tutustumista lajiin Muhos
leikin ja liikunnan kautta. Vetäjän ei tarvitse itse olla pesiksen
pelaaja, into ja liikunnallisuus riittää!

Kesä-heinäkuu Liikunnallinen, lasten kanssa toimeen
tuleva, innokas touhuaja!

Marja Näppä
p. 050 556 9990

Nuorten Ystävät ry

Nuorten Ystävät on yli 100-vuotias kansalaisjärjestö, joka Kesäapulainen
on perustamisestaan lähtien tehnyt ennakkoluulottomasti
työtä heikommassa asemassa olevien sekä apua
tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden hyväksi.

Työtehtäviin kuuluu siivoojan, toimistovahtimestarin ja
aulapalvelun tehtävät. Työhön annetaan hyvä perehdytys,
jonka jälkeen työ on itsenäistä. Työaika on ma-pe 9-15.

Torikatu 28,
Oulu

heinäkuu 2019 Haemme oma-aloitteista ja reipasta
nuorta joka osaa työskennellä
itsenäisesti. Aikaisempaa kokemusta
ei tarvitse olla mutta iloista mieltä ja
reipasta asennetta työntekoon.

Tiina Saarela,
tiina.saarela@
nuortenystavat.fi

Oulun
Harrastefutis ry

Toiminta on edullista ja matalan kynnyksen
harrastetoimintaa jalkapallossa

Lasten ja nuorten ohjausta liikunnan ja palloilun parissa

Oulun alueen
urheilukentät

1.6-31.8

puutarhatyöt

Pesäpallokerhon ohjaaja

Lasten ja nuorten ohjaaja

Reipas

Esko Maksa
estama55@gmail.com

Arvostamme työnhakijaksi:
-reipasta ja innostunutta asennetta
-kykyä ottaa ja kantaa vastuuta
-urheilullisuutta ja luovuutta
Kokemus jalkapallosta ja urheilusta on
eduksi, mutta ei välttämätön.

Oulun Invalidien
Yhdistys ry
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Oulun invalidien yhdistys ry on Oulussa toimiva
vammaisjärjestö, joka toimii Invalidiliitto ry:n
jäsenyhdistyksenä. OIY ry:n tarkoituksena on edistää
fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten
mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina
ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan
yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan
yhdessäoloon. OIY ry:llä on noin 700 jäsentä, lähinnä
Oulun talousalueelta.
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Kesätyöntekijä

Kesätyöntekijän toimenkuvaan kuuluu, ajankohdasta
riippuen, avustavat tehtävät yhdistyksen jäsenpäivillä ja
musiikkifestareiden järjestämisessä. Mahdollisia tehtäviä
mm. nurmikonleikkuu, siivous ja järjestely, asiakaspalvelu,
flyereiden ja julisteiden jako.

Irjala,
Mustasaarentie 11
sekä OIY ry:n
toimisto,
Kiviharjunlenkki 4.

heinä-elokuu

Mervi Karkkonen,
mervi.karkkonen@mll.fi

Haemme tehtävään reipasta nuorta, joka
on valmis monenlaisiin työtehtäviin.

Kirsti Keskitalo
p. 040 5114063

Mika Meriläinen,
mika@oulunharrastefutis.fi,
0504710619

Oulun
Jousimiehet ry

Seura järjestää jousiammunnan ohjaus ja valmennus
tilaisuuksia kaiken ikäisille.

Apuohjaaja

Tehtävinä on toimia ohjaajina/apuohjaajina alkeiskurssilla,
tiistai-illan ja tilatuissa opastuksissa. Hoitavat myös kentän
nurmenleikkuu ja opastusvälineistön kunnossapito.

Lisäksi kilpailutoimintaa.

Hietasaaren
1.6.2019 jousiammuntakenttä 31.7.2019
(Johteenkuja)

Kokemusta ohjaus/opastus tehtävistä tai
kurssien pitämisestä. Oma-aloitteinen,
avoin ja ulospäin suuntautunut jota
on helppo lähestyä. Jousiammunnan
harrastaminen tai tuntemus eduksi
mutta ei välttämätöntä. Englannin kielen
taitoa tarvitaan myös satunnaisesti
opastustehtävissä

Oulun
Lippo Juniorit ry

Oulun Lippo Juniorit Ry on pesäpallon junioriseura,
joka on perustettu vuonna 2003. Seuramme tehtävänä
on huolehtia pesäpallon junioritoiminnasta aina
pesiskoulusta vanhempiin junioreihin sekä pojissa että
tytöissä. Koko lippolaisessa toiminnassa on mukana
yhteensä noin 450 lisenssipelaajaa ja edustus kaikissa
juniori-ikäluokissa. Lippo Junioreissa yhteiskuntavastuu
toteutuu aidoimmillaan. Seuratoiminnan rooli lasten ja
nuorten liikuttajana korostuu vuosi vuodelta enemmän
viihdeteollisuuden sekä teknologian kehittyessä.
Omaehtoinen liikkuminen vähenee jatkuvasti, joten
juniorityöhön keskittyvien urheiluseurojen vastuulla on
innostaa lapset liikkumaan. Olemalla mukana Lipon
junioritoiminnassa olette konkreettisesti vaikuttamassa
alueemme lasten ja nuorten hyvinvointiin, saamaan
sitä kautta positiivista viestiä seuramme sosiaalisissa
medioissa.

Some-tuottaja

Haemme reipasta ja omatoimista nuorta mukaan
Oulu
seuramme sosiaalisen median kanavien sisällöntuotantoon.
Kesätyöntekijän toimenkuvaan kuuluu muun muassa
Instagram- ja Snapchat-tilien päivitystä sekä valokuvaamista.

8.-21.7.2019

Oulun
luontonuoret ry

Luontonuoret järjestävät Kestävän kehityksen
keskuksella monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille
kierrätyksen,kasvihuoneviljelyn ja luontokerhoilun
merkeissä.

Ympäristö- ja
puutarhatyöntekijä

Työnkuvaan kuuluvat erilaiset puutarhan ja ympäristönSorvarintie 18,
hoidon tehtävät, kuten kasvien istuttaminen sekä
90530 Oulu
nurmikkojen ja pensaiden leikkaus. Työtehtäviä voidaan
räätälöidä nuoren kiinnostuksen kohteiden ja osaamisen
mukaan (mahdollisuus tehdä myös muita kuin puutarhatöitä
kts. www.kestavankehityksenkeskus.net).

1.6 - 31.8.2019Eduksi katsotaan harrastuneisuus
ympäristöön ja luontoon liittyvistä
asioista sekä kiinnostus yhdistys
toimintaa kohtaan.

Oulun
Miekkailuseura

Oulun Miekkailuseuran tarkoituksena on kestävän
Leiriohjaaja ja
oululaisen miekkailukulttuurin luominen ja ylläpitäminen. varustehuoltaja
Oulun miekkailuseurassa harrastetaan ja kilpaillaan
niin urheilumiekkailussa, pyörätuolimiekkailussa ja
historiallisessa miekkailussa hyvässä hengessä ja
viihtyisessä seurassa. Seura tarjoaa monipuolisen
harrastusympäristön kuntoliikuntaan sekä kannustaa
kilpailemaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Miekkailun pariin tullaan alkeiskurssien, lyhytkurssien
ja leirien kautta. Seuramme on kasvanut koko ajan
perustamisvuodesta 2002 alkaen, ja nykyään harrastajia
seurassamme on noin 120. Tavoitteenamme on
miekkailullisten tavoitteiden lisäksi tarjota lapsille ja
nuorille sellainen yhteisö, jossa he voivat kokea olevansa
hyväksyttyjä omina itsenään, opettaa vastuullisuutta,
toisten kunnioittamista ja yhteisöllisyyttä.

Pääasiallinen tehtävä on toimia lasten kesäleirin ohjaajana
ja avustajana. Tehtävän on huolehtia liikunnallisen ja
leikillisen ohjelman suunnittelusta ja lasten ohjauksesta.
Lisäksi mahdollisuuksien mukaan varusteiden huoltoa ja
korjausta.

3.6.-20.6.

Oulun
Palvelusäätiö/
Hollihaan
palvelukoti

Tuotamme palvelukodeissa tehostettua palveluasumista
vanhuksille.

Oulun Seudun
CP-yhdistys ry

Yhdistys toimii alueensa cp-, mmc- ja
Ruohonleikkaus ym.
hydrokefaliavammaisten ja heidän perheidensä tukena ja pihatyöt, siivous
apuna. Yhdistys järjestää
mm. tapahtumia ja tarjoaa vertaiskontakteja.
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Harjoittelija/Kesätyöntekijä Pääasiallisesti viriketoiminnan järjestäminen palvelukodissa
asuville vanhuksille. Esim. ulkoilu, lukeminen, pelaaminen,
leipominen, seurustelu jne. Myös siivousta, ruokailuissa
avustamista, keittiötyötä jne.

Alasintie 7, Oulu

Hollihaan palvelukoti 3.6.19-

Yhdistyksen omistamalla huvilalla Hietasaaressa on mm.
Hietasaari
seuraavanlaisia tehtäviä: marjapensaiden oksien leikkaminen
ja alustojen ruohonleikkaus, puukasojen siirto puuliiteriin,
ruohonleikkuu, oksien ja risujen leikkausta koko tontilla,
kasvillisuuden poistaminen rakennusten seinien vierustoilta
sekä aidan alta ja vierustoilta, pieniä maalaustöitä, siivousta
pihalla ja tarvittaessa sisällä (imurointia, roskien kuljetusta).

Jani Savilampi, jani.
savilampi@
oulunjousimiehet.fi,
p. 040 514 0562

Haemme reippaita, innokkaita ja
työelämään tutustumaan halukkaita
nuoria. Valittavalla tulisi olla käytössä
oma kamera kuvaamista varten
(ilmoitatko tämän hakiessasi). Haetko
tehtävään vain OP Oulun hakulomakkeen
kautta. Olemme valittuun yhteydessä hauskaa kesää kaikille!

Haemme vastuuntuntoista, lasten kanssa
toimimisesta pitävää urheilullista nuorta.

Etitään tolokkua nuorta ihimistä, joka
tullee toimeen kaikkien (melekeen)
kansa.

Kesä-elokuussa Reipasta, omatoimista ja itsenäiseen
useampi jakso työskentelyyn kykenevää. Olisi hyvä, jos
pihatöistä ym. olisi aiempaa kokemusta.

Valto Vaaraniemi,
Valto.Vaaraniemi@
kekekeskus.fi

Marianne Hiltunen,
puheenjohtaja@
oulunmiekkailuseura.fi

Jari Ahola,
jari.ahola@
oulunpalvelusaatio.fi

Antero Jurvanen
anterojurvanen@gmail.com,
p. 040 486 4656

Oulun steinerkoulun Yhdistyksen tarkoitus on pyörittää Oulun steinerkoulun
kannatusyhdistys ry toimintaa.

kesäleirityöntekijä

Toiminnallinen kesäleiri 7–10 -vuotiaille, jossa on ruuan
laittoa sekä lasten kanssa touhuamista

Oulun Taiteilijaseura Oulun Taiteilijaseura on Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
-63 ry.
ammattikuvataiteilijoiden etujärjestö, joka mm. järjestää
näyttelyitä, ylläpitää taidegalleriaa ja taidelainaamoa
Oulussa.

Kesätyöntekijä

Tehtäviin kuuluu yhdistyksen toimitilojen siivousta,
Hallituskatu 5,
järjestelyä, juoksevien asioiden hoitoa, näyttelyiden
Oulu.
avustavia tehtäviä jne. Galleria 5:ssä, ARTo taidelainaamossa
ja Oulun Taiteilijaseuran toimistossa.

Noin 1-2 pv
/ viikko kesäelokuu (ei
18.6.-14.7.)

Leiriavustaja
Rotarytoiminta tarjoaa maailmanlaajuisen
humanitaarisen palveluväylän aktiivisille ihmisille ja
kansainvälisessä toiminnassa keskeisintä on nuorisoja leirivaihto. Paikallisesti Oulun Tullin Rotarylubi on
aktiivisesti avustanut mm. Oulun kehitysvammaisten tuki
ry:tä.

Leiriavustaja toimii kahden viikon ajan kehitysvammaisten
Oulun Koivula Oy,
nuorten ja nuorten aikuisten kansainvälisen leirin avustajana Paattikuja 3,
aikuisten ohjaajien ja vapaaehtoisten rotarien kanssa.
90510 Oulu

6-19.6.2019

Oulun Uinti 1906

Nallikarin rantavalvojan
Oulun Uinnin toiminnan tarkoitus on tarjota erilaisista
apulainen
lähtökohdista oleville henkilöille mahdollisuus
tehdä kilpa- ja huippu-uintiurheilua sekä harrastaa
uimakoulutoimintaa, kunto- ja terveysliikuntaa tai
yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.
Oulun Uinnin tavoitteena on edistää eettisesti kestävää
seuratoimintaa tarjoamalla eri-ikäisille monipuolisia
vaihtoehtoja liikkua seurassa ja tukea liikuntaharrastusta
ensisijaisesti vesiliikunnan alueella Tähtiseura periaatteiden
mukaisesti. Tämä edistää kaikkien ikäryhmien hyvinvointia
ja elämäniloa liikunnan ja uintiurheilun avulla.

Rantavalvojen apulainen auttaa ranalla olevia, esim, auttaa Nallikarinranta
lapsia löytämään lelunsa tai vanhempansa, pitää rannan
siistinä, korjaamalla näkemänsä roskat roskakoriin ja muuta
yleistä toimintaa.

Juhannukselta Palvelualtis, iloinen, kieli- ja
elokuun
uimataitoinen reipas nuori
puoleen väliin

Tommi Pulkkinen
toimisto@oulunuinti.fi

Oulunsalon
Nuorisoseura Ry

Yhdistyksemme tarjoaa kulttuurista harrastustoimintaa
Nuorisoseurantalon
kaikenikäisille. Nuorisoseurantalolla käy joka viikko noin peruskorjauksen
200 harrastajaa. Päätoimintamuodot ovat tanssitoiminta loppusiivous- ja pihatyöt
ja kansantaidekuoro. Lisäksi Nuorisoseurantalo on myös
idyllinen juhlapaikka. Tällähetkellä Nuorisoseurantaloa
peruskorjataan. Uusitaan mm. ilmanvaihto ja eristeet.

Lattioiden puhdistusta, lakaisua, kosteapyyhintää, pölyjen
pyyhkimistä, ikkunanpesua ym siistimistyötä.
Piha-alueen siistimistä remontin jälkeen, roskien keruuta,
haravointia ym.

Neuvoksenkuja 2,
90460 Oulunsalo

3.6 - 14.6.19
tai 10.6 21.6.19

Jonkinverran siivoustaitoja, reipasta ja
iloista mieltä mukaan. Tehtäviin ohjataan
paikan päällä.

Minna Närhi
puh. 050 546 7290
minna.narhi@kpmg.fi

Tehtävänä on digitoida Oulu Oy:n sidottuja henkilöstölehtiä
vuosilta n. 1960-1982. Aikaisemmat ovat tehtynä.
Ne kuvaavat sekä yhtiön vaiheita että henkilöstön
elinoloja aikanaan. Ovat siis ainutkertaisia lähteitä.

Pateniemen koulu

Kesäkuun
Haemme itsenäistä, huolellista,
alussa, koulun täsmällistä nuorta, jolla myös sosiaalinen
päätyttyä
taito on hallinnassa.

Yrjö Luoto
p. 040 5033127,
Seppo Barck
p. 040076910

Osallistua lasten pesäpalloleirin järjestämiseen
yhdessä kokeneempien kolleegoiden kanssa. Leirin
aikana osavastuulla joku osa-alue joka kilpailu-tai
oheisohjelmapuolella.

Oulu, Kempele

3.-20.6.19

Kiinnostusta lasten ja nuorten parissa
toimimiseen. Oma-aloitteisuutta ja hyvää
ulosantia. Omalla innostuksella saa
monet muutkin olemaan innostuneita.

Kimmo Hirsilä, kimmo.
hirsila@pesis.fi/
p. 0400620601

Kesäkahvilamme monipuoliset työtehtävät,
asiakaspalvelua, jäätelöpallojen tekoa, tukkukuormien
purkaminen, hyllyjen täyttämistä, kassatyöskentelyä
taitojen mukaan, siisteyden ylläpitoa.

Yhdistyksen
toimipiste

1.6-30.8.2018 Toivomme ja etsimme reipasta, ulospäin
suuntautunutta ja tomerasti
työhöntarttuvaa nuorta, ja
ulospäinsuuntautuvaa luonnetta sekä
työtehtävien vastuuntuntuista hoitamista.

Jani Alatalo,
jani.alatalo@pp3.inet.fi
p. +358405757047

Oulun Tullin
Rotaryklubi

Pateniemi-Seura ry Seura on Suomen Kotiseutuliiton jäsen.Tarkoituksemme Skannaustyö
on tehdä tunnettuksi alueemme historiaa ja kohottaa
asukkaiden tietämyksen tasoa kotiseudustaan, jolla on
paikallisesti merkittävä menneisyys. Olemme julkaisseet
kaksi historia- teosta: Laivoista lankkuihin sekä Rannoilla
ja raitilla. Molemmat kuvaavat Pateniemen historiaa yhden
teollisuuslaitoksen kylästä kaupunginosaksi. Työn kohteena
on nyt valokuvateos Pateniemen kehityksestä. Olemme
mielestämme onnistuneet nostamaan yleistä kiinnostusta
historiaan ja alueemme arvostukseen.
Pohjois-Suomen
Pesis ry

Vastaamme Pohjois-Suomen aluella lasten ja nuorten
pesäpalloharrastuksen totoutumisesta järjestämällä
kilpailu-, koulutus- ja leiritoimintaa yli 4000 lapselle ja
nuorelle alueellamme. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu.

Puolivälinkankaan
suuralueen
Asukasydistys ry

Puolivälinkankaan suuralueen Asukasyhdistyksen ja
Kesäkahvilatyöntekijä
Artturintupatoiminnan tarkoituksena on edistää ja
kehittää hyviä asukasyhdistyskäytäntöjä. Artturintupa
toimii yhtenä alueen lounaspaikkana sekä tarjoaa
tapaamispaikan alueen asukkaille.Yhdistyksellä on
useampi toimipiste, Artturintupa jossa on lounas-kahvila,
ompelupiste, toimistot, IT-Media puoli. Yhdistyksellä on
myös Puokkarin Nuokkari, eli avoin ip-toiminta, lisäksi
kesäisin olemme pitäneet Cafe Rantsua Tuirassa Oulujoen
rannalla.
Toiminta tukee yhteisöllisyyttä, torjuu syrjäytymistä
sekä tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin harrastetoimiin.
Yhdistys on verkostoitunut alueen muihin toimijoihin
osallistuen heidän järjestämiin tapahtumiin yhtenä
yhteistyökumppanina.
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Leiriorganisaattori

Villa Pukkila,
Paattikuja 4

3.-14.6.2019

Ennen leiriläisten saapumista avustajaa tarvitaan leirin
järjestelyyn ja leirin jälkeen purkamistehtäviin.
Tulevana kesänä Oulun Tullin Rotaryklubi järjestää yhdessä
Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:n kanssa 11-18.6.
kansainvälisen HandyCamp 2019 -leirin Oulussa.

Lasten kanssa toimeentulevaa, reipasta
ja omatoimista nuorta.

Nuoren työllistettävän toivomme olevan
reipas ja aktiivinen sekä osaisi suhtautua
erilaisiin nuoriin.

Eija Saranpää,
eija.saranpaa@oulunsteinerkoulu.fi

Reijo Mikkonen,
reijo,mikkonen@gmail.com

Englanninkielen taito ja varsinkin venäjän
kielen alkeiden opiskelu katsotaan eduksi.

Työ tehdään Pateniemen koulun tiloissa ja valvonnassa.

Siikalatvan Urheilijat on Pyhännällä toimiva urheiluseura. Apuohjaaja liikkakerhoon ja Liikuntakerhossa ja yleisurheilukoulussa apuohjaajana
Sen tarkoituksena on edistää liikuntaharrastustoimintaa yleisurheiluharjoituksiin
toimiminen sekä kisojen järjestämisessä avustaminen.
paikkakunnalla siten, että mahdollisimman monella
Pääsääntöinen työaika on noin kolmena iltana viikossa.
eri-ikäisellä olisi mahdollisuus harrastaa kilpa- tai
kuntourheilua. Joka vuosi on pyrkimyksenä jäsenmäärän
kasvattaminen ja uusien liikunnanharrastajien saaminen
mukaan seuran toimintaan. Pääasiallisena toimintana on
ollut liikuntakerhon ja yleisurheiluharjoitusten pitäminen
5-14-vuotiaille sekä erimuotoinen kilpailutoiminta.
Seurassa on jäseniä noin 60, joista lähes puolet on
liikuntakerholaisia.

Siikalatvan
Urheilijat ry

Yhdistys edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua
Luontokahvilan avustava
Suomen
luonnonsuojeluliiton Oulun kaupungin alueella. Tärkeässä osassa on
työntekijä
Oulun yhdistys ry
luontoharrastuksen ja ympäristökasvatustoiminnan
edistäminen. Tätä varten yhdistyksellä on retkikerho, johon
kuuluu yli 600 luontoharrastajaa.

Nuoren valmiudet huomioiden kaikki tehtävät mitä
luontokahvilassa voi ilmaantua. Esim. leipominen,
asiakaspalvelu, siivoaminen ja tiskaaminen, marjojen ja
yrttien kerääminen kahvilatuotteisiin, kitkeminen, kastelu,
saunan lämmitys, polkujen ja laavujen siivoaminen.

Pyhännän
urheilukenttä
(Koulutie 8,
92930 Pyhäntä)

kesä-elokuu
(räätälöidään
nuorelle sopiva
ajanjakso)

Tehtävään haetaan reipasta nuorta,
joka osaa toimia lasten ja nuorten
parissa myös oma-aloitteisesti. Oma
liikuntaharrastus katsotaan eduksi,
muttei ole pakollinen.

Keijo Makkonen, keijo.
makkonen@gmail.com,
0407082348

Oulu, Sanginjoki,
Loppulan
luontokahvila

1.6.-31.7.19.
Työ painottuu
viikonlopuille,
työajoista
voidaan sopia.

Työssä on etua keittiöalan opinnoista
(esim. kondiittori, suurtalouskokki),
kotitaloudesta valinnaisaineena ja
leipomisinnostuksesta. Kiinnostus
luontoasioihin on hyödyksi, samoin
kielitaito. Asiakaspalveluhenkisyys ja
oma-aloitteisuus plussaa.

Kalle Hellström, kalle.
hellstrom@iki.fi

Suomen Punainen
Risti Oulun piiri

Punainen Risti kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään Leiriohjaaja
ja pitämään huolta toisistaan. Järjestö auttaa ihmisiä
katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa
heitä varautumaan niihin. Suomen Punaisen Ristin Oulun
piiri toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien
alueilla. Piirissämme on 40 aktiivista osastoa, joissa
on runsaasti erilaisia toimintaryhmiä toteuttamassa
Punaisen Ristin arvoja ja toimintaa. Punainen Risti on
uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö.

Leiriohjaajan päätehtävä on työskennellä lasten päiväleirillä Oulu
ohjaajana. Leiriohjaajan työ sisältää ohjauksen lisäksi
suunnittelutehtäviä ennen leiriä/leirin aikana, siivoustehtäviä
leirin aikana/leirin jälkeen ja leiripalautteen läpikäymisen
leirin jälkeen. Leirityön lisäksi kesätyöntekijä perehtyy
järjestöön, tuottaa materiaalia viestintään omasta työstänsä
ja tekee tarvittaessa muita avustavia tehtäviä. Työt jakautuvat
ajanjaksolle 3.-20.6.2019. Leiriohjaaja toimii osana
ohjaustiimiä, jota johtaa leirinjohtaja.

3.-20.6.2019

Etsimme nuorta, joka on kiinnostunut
lasten kanssa toimimisesta ja
jolla on mahdollisesti jonkinlaista
kokemusta lasten hoidosta, kerhon
tai leirin ohjaamisesta, tai muusta
ohjaustoiminnasta sisä- ja/tai ulkotiloissa.
Reipas asenne ja neuvokkuus ovat
tarpeellisia leiriohjaajan työssä. Kerrothan
hakemuksessa harrastuksistasi,
(vapaaehtois-)työkokemuksesta,
mahdollisista ensiaputaidoista ja mistä
tahansa muusta aktiivisuudesta tai
tiedosta/taidosta, mistä uskot olevan
apua leiriohjaajan työssä. Kerro myös,
miksi haluaisit työskennellä Punaisella
Ristillä.

Tannilan Maa- ja
Kotitalousseura ry

Yhdistys toimii Oulun koillisosassa Tannilan ja
Kesätoiminnan suunnittelu
Ylitannilan alueella. Yhdistyksellä on oma toimitalo,
ja järjestäminen
jossa järjestetään toimintaa keväästä syksyyn, joskus
talvellakin. Toimintamuotoja ovat mm. liikuntatapahtumien
järjestäminen, kerhotoiminta, kylätapahtuminen ja
retkien järjestäminen, kesätanssit, talon vuokraaminen ja
kaikenlainen talkootoiminta kyläläisten ja kesämökkiläisten
hyväksi. Koska alueelta on lopetettu koulu, ei ole mitään
palveluita eikä kuljetuksia palveluihin, yhdistys haluaa
pitää osaltaan kylän asukkaat ja mökkiläiset aktiivisina
ja toiminnan kautta saattaa ihmiset yhteen. Etäisyydet
ovat suuria. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja
toisaalta houkutella toiminnan avulla sekä täällä asuvat
että muualle muuttaneet tai lähiseudulla asuvat mukaan
toimintaan ja sen suunnitteluun matalalla kynnyksellä.

- Kesätapahtuman suunnittelu ja järjestäminen

Tannila, Yli-Ii

kesäkuuheinäkuu

Kesätyöntekijältä odotetaan omaaloitteisuutta, joustavuutta työajoissa
ja -tehtävissä, sosiaalisia taitoja,
paikallistuntemusta ja aktiivisuutta.

Tervarit juniorit on oululainen juniorijalkapalloseura.
Seuratyöntekijä
Tarjoamme laadukasta jalkapalloa jokaiselle ja
pelaajillemme itsensä kehittämistä, tavoitteellisuutta
ja onnistumisen elämyksiä joukkuekavereiden kanssa.
Olemme osa Oulun ja Pohjois-Suomen jalkapalloyhteisöä.
Haluamme kasvattaa pelaajia, jotka pelaavat Oulussa
pääsarjatason pelejä. Lahjakkuudet pääsevät
harrastamaan juniorivuotensa huipputasolla.

Tervareissa pääset valmentamaan pikkujunnuja,
osallistumaan turnausjärjestelyihin tai tekemään muuta
mielekästä hommaa jalkapallon parissa.

Oulu

kesä

Oma-aloitteinen, reipas, urheilullinen ja
motivoitunut.

Tervarit juniorit ry
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- Talon siivoaminen kerran viikossa
- Kioskissa työskentely

Kristiina Kangas,
kristiina.kangas@
punainenristi.fi

- Pienet kunnostustyöt talolla

Ville Luotola,
p. 0443609229

kesäleirien apuohjaaja
Yhdistyksemme edistää lasten sosiaalista, psyykkistä ja
fyysistä terveyttä ja hyvinvointia järjestämällä maksutonta,
liikunnallista ja kaikille avointa kerhotoimintaa koulupäivän
yhteydessä.

WAU ry

Valtakunnallinen WAU ry on vahva paikallinen toimija
ja on 10-vuotisen historiansa aikana lisännyt lasten
liikettä jo yli miljoona tuntia, ja järjestänyt maksuttomia
liikuntakerhoja 75 000 kertaa. Kerhot ovat avoimia
kaikille, mutta ne on erityisesti tarkoitettu lapsille joilla
ei ole muita harrastuksia, maahanmuuttajataustaisille
lapsille, vähävaraisesta perheestä tuleville, tai muille tukea
tarvitseville lapsille. Toimintaa järjestetään suomeksi,
ruotsiksi ja joissakin tapauksissa myös englanniksi.
Kyselytutkimuksen mukaan kerholaisista 30% ei ole
mukana missään urheiluseuratoiminnassa.

Toimia kokeneen ammattiohjaajan apuna 7-12 -vuotiaille
järjestettävällä liikunnallisella päiväleirillä. Leirillä
avustat pääohjaajaa erilaisissa tehtävissä onnistuneen
leirin turvaamiseksi. Tällaisia tehtäviä ovat mm. leikkien
ohjaaminen ja mukana leikkiminen sekä leikkien
rakentamisessa ja pois korjaamisessa avustaminen,
ruokailussa avustaminen, siivouksissa auttaminen sekä
leiriläisille esimerkkinä ja kaverina oleminen.

Oulu
(mahdollisesti
Kaakkuri)

3.-14.6.2019

Eduksi katsotaan liikunnallisuus ja
kokemus leiritoiminnasta, mutta
tärkeintä on halu toimia esimerkkinä
ja rohkeus osallistua erilaisiin leikkeihin
pienempien lasten kanssa. Erityiseksi
eduksi katsotaan, jos hakija on ollut
aikaisemmin osallistujana WAUn kerhotai leiritoiminnassa.

Heli Hietala,
heli.hietala@wau-ry.net

Vihiluoto
Uimarannan ja alueen puhtaanapito, sataman tarkastus,
esteettömän luontopolun huolto, lampaiden ruokinta ja
ruohon niittäminen, nurmikon reuna alueiden siistiminen
siimapääraivurilla, kanavien puhdistusta, liikuntakerho kerran
viikossa ym. ym.

1.-12.7.2019

Reipasta nuorta, joka tykkää ulkotöistä
ja eläimistä, koska lampaiden hoito on
yksi työtehtävä. Taitaa siimapääraivurin
käytön, pyydämme valitun vanhemmilta
luvan raivurin käyttöön. Osaa tehdä
päivän työt itsenäisesti. Osaa ohjata
lapsia liikuntakerhossa.

matti.niskanen@gmail.com
p. 040 717 1771

Etsimme leirille apuohjaajaa. Tehtäviin kuuluu liikunnallisen Kellon Kiviniemi +
toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen vastuuohjaajan
lähialue
apuna sekä muut mahdolliset seuran osoittamat tehtävät.

Työaika
Tehtävä edellyttää kykyä toimia
3.-20.6.
lasten kanssa, aktiivisuutta ja omama-to
aloitteisuutta.
klo 9.30-14.30
(yhteensä 60 h).

Maksuttoman toiminnan lisäksi WAU ry järjestää koulujen
loma-aikoina edullista päiväleiritoimintaa helpottaakseen
haasteita, joita syntyy työssäkäyvien ja koululaisten
erilaisista loma-ajankohdista.
Vihiluodon
kyläyhdistys ry.

Yhdistys ylläpitää pyörätuolikelpoista luontopolkua
Puistotyöntekijä
Kempeleenlahden ranta alueella, pienvenesatamaa,
uimarantaa, jalkapallokenttää/luistinkenttää,
skeittiramppia, 8 BeacVolley kenttää, frisbee golf aluetta,
lammaslaidunta, Kempeleenlahden retkiluistelureittiä
ja hiihtolatuja. Lisäksi järjestämme vuosittain
talvitapahtuman (n. 3000 osallistujaa), kesätapahtuman
(n. 1000 osallistujaa), juhannuskokko tapahtuman,
pikkujoulun.
Jäseniä yhdistyksessä on 154.

Voimistelu ja
Monen ikäisellle liikkujille, monipuolista liikuntaa Taapero Apuohjaaja
Urheiluseura Kellon ikäisistä - ikä ihmisiin.
työväen urheilijat ry.

Kellon TU:n voimistelujaosto järjestää kesäkuussa
liikunnallista toimintaa 1.-4. luokkalaisille tytöille ja pojille.
Toimintaa järjestetään 3.-20.6.2019 maanantaista
torstaihin klo 10-14 Kellon Kiviniemessä ja lähialueella.
Vastuuohjaajana on voimistelujaoston valmentaja Laura
Tirkkonen.
Voimistelu- ja
urheiluseura
Yli-Iin Naseva ry

Yli-Iin Naseva on urheilun yleisseura, jonka toiminta
Lasten liikuntakerhonsuuntautuu kaikenikäisille. Seuran lajivalikoimaan
ohjaaja
kuuluvat hiihto, yleisurheilu, lentopallo, kaukalopallo ja
pesäpallo. Lisäksi seura järjestää kuntoliikuntaa ja lasten
liikuntakerhoja.

Ylikiimingin
Kotiseutuyhdistyksen tavoitteena on kotiseutuKotiseutuyhdistys ry tietoisuuden säilyttäminen ja lisääminen. Yhdistys
omistaa museoalueen, jonne on kerätty ylikiiminkiläisiä
maalaistalon ja -tilan esineistöä.
Yhdistys osallistuu kesällä perineisen Tervastiimaviikon
tapahtumiin mm. polttamalla tervahautaa.
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Museo- ja
tapahtumatyöntekijä

Lasten kesäliikuntakerhon ohjaaminen.
Osallistuminen toimitsijana (3 - 4 kertaa) seuran
järjestämiin urheilutapahtumiin kesäkaudella.

Yli-Iin urheilukenttä Lasten
liikuntakerho
kesäkuussa,
toimitsijatehtävät heinäja elokuussa.

Museolla tehtäviin kuuluu ylläpitotehtäviä sekä
Ylikiiminki, keskusta Kesä-, heinämuseoesittelyitä yleisölle. Tervastiima -viikon tapahtumiin
ja elokuu.
liittyvät tehtävät mm. tuote- ja arvanmyyntiä, tervahautaan
liittyvät työtehtävät sekä tapahtumajärjestelyt.

Haemme reipasta urheilusta
kiinnostonutta nuorta, joka osaa toimia
lasten parissa. Toivomme, että tehtävään
valittu osallistuu lasten liikuntakerhon
ohjaajan viikonloppukurssille, jos niitä
järjestetään lähiseudulla. Naseva maksaa
kurssimaksut.
Odotamme oma-aloitteista, reipasta
monenlaisiin tehtäviin valmista nuorta
tekijää, joka on kiinnostunut kotiseutuun
liittyvistä asioista.
Kielitaito plussaa mm. englanti.

annaleena.annanpera@ktu.fi

Urpo Hekkala,
urpo.hekkala@gmail.com,
p. 0405868921

