Kesäduuni OP:n piikkiin avoimet kesäduuni-työpaikat 2021:

Yhdistyksen virallinen nimi

Yhdistyksen www-sivujen tai
Facebook-sivujen osoite

Yhdistyksen esittelyteksti

Hakuaika 15.3.-18.4.2021
Kesätyön-tekijän
tehtävänimike

KesäTehtävänkuvaus, mitä tehtäviä
työpaikkesätyöntekijän toimenkuvaan kuuluu.
kojen lkm

Hae kesätyöpaikkaa suoraan yhdistyksen kautta.
Eduksi katsotaan - mitä
erityistaitoja tehtävä vaatii?

Kesätyön
Kesätyön
sijainti /
ajankohta
paikka-kunta

Yhdistyksen sähköpostiosoite
tai www-osoite
kesätyöhakemuksille

Lisätietoja kesätyöstä

Kajaani
1.

2.
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Kainuun Korkeakouluyhdistys
www.kainula.fi
ry

Kainuun Nuotta ry

Kainuun kesäyliopisto järjestää avointa
Koulutuskoordiyliopisto-opetusta, amma-tillista
naattoriharjoittäydennyskoulutusta, kielten opetusta ja taidetelija
ja kulttuurialojen koulutusta.

Kainuun nuotta ry on Kainuun kylä- ja
www.kainuunnuotta.net,
asukastoiminnan kattojärjestö. Tarkoituksena
www.facebook.com/kainuunnuotta/ on Kainuun alueen asukkaiden yhteisten
asioiden kehittäminen.

3.

Kajaanin HyväMieli Ry

www.facebook.com/HuiliTupa

Mielenterveysyhdistys, jonka tarkoi-tuksena
on tukea ja antaa apua mielenterveysongelmissa sekä ehkäistä niiden
syntymistä. Kohderyhmänä on yksinäiset,
syrjäytyneet ja muuten elämän kolhimat
ihmiset.

4.

Kajaanin
Ju-Jutsuseura ry

www.kjjs.fi,
www.facebook.com/kajaaninjujutsuseura

Kamppailu-urheiluseura, Lajeja: brasialainen
ju-jutsu, hokutoryu ju-jutsu, lukkopaini,
potkunyrkkeily ja vapaaottelu,
Junioritoiminta: brasialainen ju-jutsu ja
potkunyrkkeily

5.

Kajaanin Kipinä ry

1

Eduksi katsotaan IT-taidot.
Opintojen markkinointi ja
Kykenevyys sosiaaliseen
opintokokonaisuuksien tietojen syöttäminen
kanssakäymiseen erilaisten
eri tietojärjestelmiin.
ihmisten kanssa.

Kajaani

7.6.-20.6.2021

Avustava ohjaaja

1

Monikulttuurinen toimintakeskus Monikassa
toiminnan suunnittelu ja toteutus sekä
pienen kahvion yllä-pitäminen yhdessä
henkilökunnan kanssa. Asiakkaiden kanssa
ajanvietto mm. pelaamalla biljardia,
playstationia sekä siivous

Ei ole kielitaito vaatimusta.
Kaikenlainen harrastuneisuus, jota
voi hyödyntää työssä luetaan
eduksi. Oma-aloitteisuus ja
sosiaalisuus on plussaa.

Kajaani

Eija Tusa,
Eija Tusa,
1.6.-2.7.2021 tai 044 020 5130,
044 020 5130,
26.7.-6.8.2021
eija.tusa@kainuunnuotta.n
eija.tusa@kainuun nuotta.net
et

Asiakas-palvelija

1

Kahvitarjoilu asiakkaille, pienimuotoiset ja
helpot toimistotyöt.

Elämänmyönteisyys ja erilaisuuden
ymmärtäminen.

Kajaani

Kesäkuun alku

Salin yleissiivous

1

Uuden salin tatamialueen siivous,
porttikäytävän ja pukuhuoneiden siivous

Hyvä kesätyökokemus.
Perussiivousta, mihin nuoret
pystyvät.

2

Kesätyö on lasten yleisurheilukoulun
apuvalmentajana toimiminen. Tämä sisältää
erilaisia liikuntaharjoitusten suunnittelua,
toteuttamista ja osallistumista lasten
yleisurheilu-kouluryhmien toimintaan ja
ohjaukseen. Työ tapahtuu ulkona, pääosin
urheilukentällä.

Liikunnallisuus katsotaan eduksi
sekä taito tulla lasten kanssa
toimeen. Oma urheilutausta on
plussaa. Tärkeintä on oikea asenne.
Sinulla on halu oppia ja olet hyvänä
esimerkkinä lapsille.

Kajaani

Aiempi ratsastusharrastus, ulospäin
suuntautuminen, sosiaalisuus, omaaloittei-suus, tietotekniikan hallitseminen, aiempi osallistuminen esim.
seurakilpailujen
toimihenkilötehtäviin.

1.6.-15.8.2021

Jukka Karjalainen,
0443755046,
jukka.karjalainen@ kats.fi

jukka.karjalainen@kats.fi

2

Haemme iloista, sosiaalista,
Jumpan ja virkistystoiminnan vetäjä järjestää
reipasta, oma-aloitteista ja
ja vetää ryhmäliikuntaa, esim. sauvakävelyä,
vastuuntuntoista jumpan vetäjää.
tuolijumppaa, kehonhuoltoa, frisbeegolfia,
On iso etu, jos hakija itse on
venyttelyä tai patikointia
aktiivinen liikunnan harrastaja.

Kajaani

1.6.2021

Tanja Golub,
044-314 0098,
tanja.golub@ktyry.fi

tanja.golub@ktyry.fi

2

Kesäkerhon ohjaajan tehtävänä on
suunnitella ja ohjata alle koulu-ikäisten tai
alakouluikäisten kerhoja yhdessä työparin
kanssa. Kerhot voivat toimia ulkona tai
sisällä. Kerho-ohjelmaan kuuluu mm.
leikkejä, pelejä, askartelua ym. Työ voi
sisältää myös leikkikenttätoimintaa.

Kajaani

Kesäkuu 2021

Seija Karjalainen,
050 597 4777,
seija.karjalainen@mll. fi

seija.karjalainen@mll.fi

Tenniksen kesäleireillä apuohjaajana
toimiminen. Kajaanin Tennisseuran
valmennuksissa apuna toimiminen. Kentän
huolto- ja hoitotyöt.

Kajaanin työvoimayhdistys ry

www.ktyry.fi,
www.facebook.com/kajaanin tyry

Yhdistys järjestää sekä henkistä että fyysistä
hyvinvointia tukevaa toimintaa
Jumpan ja virkistyshenkilökunnalleen ja jäse-nilleen sekä toimii
toiminnan vetäjä
yhteiskunnallisena vaikuttajana ja työttömille
tärkeiden asioiden ajajana.

www.kainuunpiiri.mll.fi,
www.facebook.com/MLLKainuu

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on
edistää toimialueellaan Kainuussa lasten,
nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta,
hyvinvointia ja tervettä kehitystä.

9.

Kajaani

2

Kajaanilainen tennisseura

Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Kainuun
piiri ry

Sosiaalisuus, tykkää ohjata ja olla
lasten kanssa. Pystyy toimimaan
oma-aloitteisesti.

Apuvalmentaja,
kentänhoitaja

www.kats.fi,
www.facebook.com/kajaanin
tennisseura

8.

Mirja Leppänen,
044 5362501,
ratsastusseura@kajaani. net
ratsastusseura@kajaani.net

1

Ennen kilpailuja maneesien ja kentän
huoltotyöt, kilpailujen järjestely- ja
toimihenkilötehtävät, viestintä sosiaalisen
median kautta kilpailujen aikana sekä muut
työnantajan määräämät tehtävät

Kajaanin Tennisseura ry

Kesäkerhon
ohjaaja

www.kjjs.fi

12.7.-25.7.2021

Kansallisten
kouluratsastuskilpailujen tehtävät

7.

040-

Kajaani,
Kuluntalahden
ratsastuskeskus

Seuramme tavoitteena on tarjota kaiken
ikäisille ja kaiken tasoisille jäsenille
mahdollisuuden harrastaa turvallisesti
hevosten parissa.

Kajaanin Ratsastusseura ry

Karri Jarva,
kesä-heinäkuu 2
5487242,
kertaa viikossa
karrij4@gmail.com

Roope Haapakangas, 0405098 618,
kajaanin.kipina@kajaani.net
kajaanin.kipina@kajaani.ne
t

Yleisurheilu-koulun
apuvalmentaja

www.kajaaninratsastusseura.fi

Soili Kopsa,
044hyva.mieliry@gmail.com
988 2022,
soililenator@gmail. com

kesänaikana,
ajankohta
erikseen
sovittavissa

www.kajaaninkipina.fi,
www.facebook.com/kajaaninkipina

Kajaanin Kipinä on yleisurheiluseura, joka
tarjoaa laadukasta ohjausta ja valmennusta
kajaanilaisille yleisurheilusta kiinnostuneille.

6.

Kajaani,
Opintie 1

Pekka Vaarala,
040- pekka@kainula.fi
1488 592, pekka@kainula.fi www.kainula.fi

Kokemus lasten kanssa
toimimisesta, ohjaustaidot ja
ryhmätaidot on eduksi. Lisäksi
tarvitaan aktiivisuutta, omaaloitteisuutta, luotettavuutta,
reipasta mieltä ja innostusta.

sivu 2 / 4

10. Paltaniemen kyläyhdistys ry

11.

Setlementti Kainulan
kannatusyhdistys ry

Setlementti Kainulan
12.
kannatusyhdistys ry

13. Spartak Kajaani ry

www.paltaniemi.com, Facebook:
Paltaniemi julkinen ryhmä

2

Kesätyöntekijä huolehtii Paltanie-men
kylätalon piha-alueen nurmikon-leikkauksen
ja muiden ulkoalueiden hoitoon liittyvistä
Ruumiilliseen ulkoilmatyöhön
tehtävistä. Työn-tekijän työpanosta tarvitaan sopiva asenne ja fyysinen kunto.
myös tulevalle kesälle ajoittuvassa kylä-talon
piharemontissa.

1

Apuohjaaja on kesätyön aikana mukana
Tyttöjen Tuvan toiminnassa ja avustaa esim.
tapahtumien, leirien ja retkien
Reipas asenne, innokkuus tehtävien
suunnittelussa sekä toteu-tuksessa.
hoitamiseen sekä lempeä mieli
Tehtäviin voi kuulua mm. lasten ohjausta,
kanssakulkijoita kohtaan.
somemarkkinointia, ruokahuoltoa sekä
toiminnan ideoin-tia ja valmistelua.

1

Päätyö on Kainula-opiston lasten
kesälomaleireillä apuohjaajana toimiminen
sekä toimistotyöhön tutustuminen. Lisäksi
työntekijän kanssa voidaan sopia esim.
markkinointiin liittyvistä töistä.

Avoimuus, työhön tarttuva asenne
ja hyvä heittäytymiskyky.

2

Kajaanin liikennepuistossa alle 10-vuotiaiden
ohjaaminen. Puistossa ohjataan lapsia
liikkumaan turvalli-sesti, harjoitellaan
liikennesääntöjä ja valistetaan turvallisuutta
edistä-vien välineiden mm. kypärän ja heijastimien tärkeydestä.

2

Kesäkerhossa tapahtuvan toiminnan
suunnittelu ja ohjaaminen alakouluikäisille
lapsille yhdessä työparin kanssa.

Riihipihan talonpoikaismuseoalue Vuolijoella
esittelee kainuulaisen maaseudun pihapiiriä ja Museoharjoit-telijasen toimintaa sellaisena, kuin se oli ennen
opas
sähkön käytön yleistymistä.

Vuolijoen maaseutuyhdistys järjestää
tapahtumia ja toimintaa Vuolijoen
kirkonkylällä ja lähialueella.

Paltaniemen kyläyhdistys on vireän kylän
yhteisöllisyyden eteen töitä tekevä yhdistys.

Tyttöjen Tupa on turvallinen ja viihtyisä paikka
www.kajaanintyttojentupa.fi,
10-28-vuotiaille tytöille ja omaa sukupuoltaan
www.facebook.com/tyttojentupakaj
pohtiville. Meillä saat tulla kuulluksi ja
aani/
nähdyksi, juuri sellaisena kuin olet.

Ulkoalueiden
hoitaja

Apuohjaaja

www.kainula.fi,
www.facebook.com/oppimis
keskuskainula

Kainula-opistossa harrastaa koko perhe.
Kansalaisopiston harraste-kurssitarjonnasta
löydät monipuoli-sesti vapaa-ajan
mahdollisuuksia mm. liikunnan, kädentaitojen
ja musiikin parista. Toiminta on kaikille
avointa.

www.spartakkajaani.com,
www.facebook.com/spartakkajaani

Spartakin toimintaan kuuluvat nuoriso-työ,
erityisnuorisotyö, varhaiskasva-tus, vankilatyö Liikenne-puistoon
sekä monipuolinen bändi- ja musiikki-toiminta lasten ohjaajia
sekä urheilu- ja harrastetoiminta.

Apuohjaaja

Ajalla 1.6.30.8.2021
sopimuksen
mukaan

Kari Mettala,
040727 4972,
paltaniemen.kylayhdistys@gma
paltaniemen.kylayhdistys@ il.com
gmail.com

Kajaani

Kesäkuun aikana

Peppiina Hakkarainen,
044 901 3205,
peppiina@kajaanin
tyttojentupa.fi

Kajaani

Pääasiallisesti
Kaisa Rahkala,
040kaisa@kainula.fi
kesäkuun aikana 148 8593, kaisa@kainula.fi
tai sovittavissa

Eduksi katsotaan, jos hakijalla on
kokemusta lapsiryhmän
ohjauksesta esim.
harrastustoiminnan kautta. Hänellä
tulee olla rohkeutta olla aktiivisesti
sujuvassa vuorovaikutuksessa
lapsiin ja lasten huoltajiin.

Kajaani

Kesäheinäkuussa
2021

Anne Mari Leinonen,
045 648 5150,
annemari@spartakka
annemari@spartakka
jaani.onmicrosoft.com
jaani.onmicrosoft.com,
spartakkajaani@gmail.com

Tehtävän hoitaminen vaatii
ohjaajalta kykyä yhteistyöhön
työparin kanssa, vastuullisuutta ja
hyviä sosiaalisia taitoja.

Vuolijoki

1.6.2021 -->

Sari Kämäräinen,
044-737 8008,
mllvuolijoki@gmail. com

1

Museoharjoittelija-oppaan tehtäviin kuuluu
toimia tapahtumien apulaisi-na, opastaa
alueella, suunnitella ja toteuttaa
Avoin mieli tarttua tehtäviin, halua
leikkituokioita, aiheena esim. saippuakuplien
toimia asiakaspalvelussa, uskallus
puhaltaminen tai rastirata sekä tehdä
käyttää somea.
julkaisuja leikeistä someen, 1 krt vk alueen
kunnossapitoa: ruohonleikkuu,
eläintenhoito ja siivous

Kajaani,
Vuolijoki,
Kuusirannantie 67

Sovittavissa 9.6.- Hanna Hatva,
15.8. välisenä
050-572 8294,
aikana.
hanna.hatva@gmail. com

www.riihipiha.fi,
hanna.hatva@gmail.com

1

Kesäapulainen Riihipihan museo-alueella ja
Niittypirtin kesäkahvi-lassa. Eläinten hoitoa,
siivousta, nurmikonniittoa, leipomista ja
kahvilassa avustamista.

Vuolijoki

Sopimuksen
mukaan ajalla
14.6.-15.8.2021

Kaisu Haataja,
040-522 9583,
kaisu.haataja@pp1. inet.fi

kaisu.haataja@pp1.inet.fi

1

Kesäteatterin esityskauden aikana kahvion
valmistelu ja tuotteiden myynti ja
mahdollisesti lipunmyynti esityksiin. /
Lavastajan avustajana toimiminen ja
työryhmän kanssa lavasteiden
rakentaminen.

Sosiaalisuus, aktiivisuus, omaaloitteisuus

Kajaani,
Vuolijoki

1.6.-8.8.2021

Tiina Juntunen,
044-303 0625,
vuolijoenkesateatteri@
vuolijoenkesateatteri@gma gmail.com
il.com

2

Työtehtäviin kuuluu lasten hoitaminen ja
heistä huolehtiminen pesäpallo-otteluiden
aikana muksulassa. Työhön kuuluu lasten
valvominen, leikkien ideoiminen ja lasten
kanssa touhuaminen.

Työ vaatii 16 vuoden iän. Etusijalla
ovat hakijat, jotka ovat käyneet
MLL:n järjestä-män
lastenhoitajakurssin tai muun
vastaavan kurssin. Oma-aloitteisuus
ja aktiivisuus katsotaan eduksi.
Hakijalta toivotaan myös
kokemusta lasten kanssa
toimimisesta.

Sotkamo

Työhön kuuluu
työskentely
kymmenessä (10)
pelissä kesän
aikana. Pelit
sovitaan valitun
nuoren kanssa
myöhemmin.

Anu Nevanperä,
050-326 1462,
anumll.sotkamo@gmail. com
m@hotmail.com,
mll.sotkamo@gmail. com

Kajaani,
Paltaniemi

peppiina@kajaanintytto
jentupa.fi

Vuolijoki / Kajaani
Mannerheimin
14. Lastensuojeluliiton VuolijokiOtanmäki paikallisjärjestö

15. Riihipiha-museon säätiö sr

Mannerheimin lastensuojeluliiton
www.facebook.com/MLLVuolijokiOta paikallisyhdistys, joka toimii Vuolijoen ja
nmaki/
Otanmäen alueella vaikuttaen lasten ja
perheiden hyvinvointia tukeviin palveluihin.

www.riihipiha.fi,
www.facebook.com/riihipiha

16. Vuolijoen maaseutuyhdistys ry

17.

Vuolijoen Näyttämötaideyhdistys ry

www.kesateatterivuolijoki.fi,
www.facebook.com/vuolijoen
kesateatteri/

Kesäkerhon
ohjaaja

Kesäapulainen
Riihipihan
Museolla

Olemme Vuolijoella toimiva kesä-teatteri.
Päätoimintamme on kesä-heinäkuussa, jolloin Kahvio-työntekijä /
esityskautemme on. Aktiivista toimintaa on
Apulainen
myös ympärivuoden.

mllvuolijoki@gmail.com

Sotkamo

Mannerheimin
18. lastensuojeluliiton
Sotkamon paikallisjärjestö

Facebook: MLL Sotkamon
paikallisyhdistys ry

MLL edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden
hyvinvointia tarjoamalla toimintaa ja
vertaistukea.

Lastenhoitaja
muksulaan
(Jymyn peleissä)
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www.luontohyvinvointi.fi,
www.facebook.com/luotohyvin
vointi

Ristinkantajat ry on rekisteröity yhdistys,
jonka tarkoitus on edistää hyvinvointia
luonnon, eläinten, käsillä tekemisen ja
maaseutuympäristön avulla.
Yhdistyksen toimipaikkana toimii
Luontohyvinvointikeskus Tyynelä Sotkamossa
Jukolankylällä.

20. Sotkamon Jymy ry

www.sotkamonjymy.fi,
www.facebook.com/sotkamon
jymysuunnistus/

Sotkamon Jymy ry on liikunnan ja urheilun
yleisseura. Lajikirjoomme kuuluvat hiihtolajit
(maastohiihto, ampumahiihto, yhdistetty),
yleisurhei-lu ja suunnistus sekä lentopallo.

21. Sotkamo-Seura ry

www.sotkamoseura.org,
Sotkamo-Seura ry:n päätehtävänä on ylläpitää
www.facebook.com/sotkamonmakas omistamansa Sotkamon Makasiinimuseota ja
iinimuseo
kehittää sen toimintaa.

19. Ristinkantajat ry

22. Versova Puu ry

Viriketoiminnanohjaaja

Leimaus 2021 leirityöntekijä

Museon kesäapulainen

www.versovapuu.fi,
www.facebook.com/versova puu

Yhdistyksen tarkoituksena on nuorisotyön
tekeminen elokuva- ja videoilmaisun sekä
audiovisuaalisen kerronnan avulla.

Elokuvakeskustyöntekijä

https://ristijarvi.4h.fi/

Toimintamme koostuu kerhoista, kursseista,
kilpailuista, retkistä ja leireistä. Kesäisin
hoidamme taajaman viheralueita ja
taloyhtiöiden pihoja. Toimimme Ristijärven ja
Hyrynsalmen alueella.

Asiakaspalvelu,
pihatyöntekijä

https://ristijarvi.4h.fi/

Toimintamme koostuu kerhoista, kursseista,
kilpailuista, retkistä ja leireistä. Kesäisin
hoidamme taajaman viheralueita ja
taloyhtiöiden pihoja. Toimimme Ristijärven ja
Hyrynsalmen alueella.

2

Viriketoiminnanohjaajana ideoit,
suunnittelet ja toteutat erilaisia luonto-ja
eläinavusteisia viriketoimin-toja eri
kohderyhmille. Virike-toiminta voi tapahtua
myös yhteistyö-kumppaneidemme
toimipaikoissa Sotkamon alueella,
esimerkiksi palve-lukeskuksessa. Lisäksi
osallistut Ris-tinkantajat ry:n toimipaikan
Luonto-hyvinvointikeskus Tyynelän toiminnassa avustamiseen. Tehtäviin voi kuulua
siivousta, järjestelyä, maalaa-mista, aidan
rakennusta, ohjaami-sessa avustamista
tarvittaessa ja eläinten hyvinvoinnista
huolehti-mista näin sovittaessa.

1

Tehtävään valittavat toimivat erilaisissa
työtehtävissä valtakunnallisella lasten ja
nuorten suunnistusleirillä Leimauksella
elokuun alussa 2021.

2

Tehtäviin kuuluu yleisöpalvelu ja mu-seon
tilojen järjestely ja puhtaana-pito. Tehtäviin
Eduksi katsotaan tietotekniikan
valittavan on mahdol-lista päästä mukaan
käyttötaidot, vuorovaikutustaidot
ideoimaan muse-oon toteutettavaa
ja kiinnostus paikkakunnan
Kummitus-tunnelia. Kesäapulaiset myös valohistoriaan.
ja videokuvaavat sekä julkaisevat somekanavilla museon esineistä tausta-tarinoita.

1

Monenlaiset työt Nuorten elokuva-keskus ja
elokuvateatteri Kino Visios-sa. Tehtäviin
kuuluu asiakaspalvelua, nuorten
elokuvatuotantojen tehtä-viä, kaluston
inventointia, järjeste-lyä, yleisten tilojen
siivoamista, nuo-risotyön tehtäviä
keskuksessa. Mah-dollisesti myös
osallistumista elo-kuvan kuvauksiin
heinäkuussa.

2

Kesätyöntekijän työtehtäviin kuuluu erilaiset
pihatyöt, kuten istutusalueiden siistintä ja
hoito. Kesäkukkien kastelu ja hoitotyöt.
Kiinnostus pihatöistä ja
Lisäksi kesätyöntekijä voi tehdä
asiakaspalvelusta
asiakaspalvelua kesäkukka ja
kierrätysmyymälässä.

2

Leiriohjaaja toimii leirin ohjaajana yhdessä
vastuuohjaajien kanssa. Leiriohjaaja
järjestää yhdessä vastuuohjaajien kanssa
Kokemus kerhojen ja leirien
toimintaa leiriviikoille kuten pelejä, leikkejä, ohjauksesta katsotaan eduksi
kädentaitoja sekä valmistaa ruokaa yhdessä
leiriläisten kanssa.

Oletko käynyt isoskoulutuksen tai
kerhon ohjaajankoulutuksen?
Pidätkö lapsista, nuorista ja
ikäihmisistä ja olet valmis fyysiseen
työhön ulkona sadepäivinäkin?
Näitä taitoja voit työssä hyödyntää.
Lisäksi voit mainita omia
erityistaitojasi, varsinaista
eläinkokemusta ei tarvitse
kuitenkaan olla.

Suunnistustaito ja aikaisemmat
työtehtävät lasten parissa.

Eduksi katsotaan: into, hyvä
asenne, hyvät sosiaaliset taidot,
mielenkiinto elokuva- ja mediaalalle.

Sotkamo

Heidi Kotilainen,
Sovitaan yhdessä
041-433 9441,
kesän ajalle.
info@luotohyvinvointi. fi

info@luontohyvin vointi.fi

Sotkamo

2.-5.8.2021,
mutta, mikäli
koronarajoitukse
t pakotta-vista
syistä peruvat
leirin, niin joustavasti kesän
aikana.

janne.kankainen@sotka mo.fi

Sotkamo

Sovitaan
Aila Flöjt,
tarkemmin kesä- 044-274 8613,
elokuulle
aila.flojt@gmail.com

aila.flojt@gmail.com

Sotkamo

Jaksotettuna
kesä-heinäkuun
aikana. Ilta- ja
viikonlopputyötä sovitusti.

Kari-Pekka Vehkaoja,
050-592 0056,
kpvehkaoja@gmail. com,
kinovisio@kinovisio.fi

www.versovapuu.fi

kesä-elokuu

Annikki Hyttinen,
044-352 7925,
ristijarvi@4h.fi

ristijarvi@4h.fi

Annikki Hyttinen,
044-352 7925,
ristijarvi@4h.fi

ristijarvi@4h.fi

Janne Kankainen,
040-535 2925,
janne.kankainen@sot
kamo.fi

Ristijärvi / Hyrynsalmi

23. Ristijärven 4h-yhdistys ry

24. Ristijärven 4h-yhdistys ry

Leiriohjaaja

Ristijärvi ja
Hyrynsalmi

Hyrynsalmi ja
kesäkuu
Ristijärvi
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25. Ristijärvi-seura ry

Ristijärvi-seura on kotiseututyötä ja -henkeä
vaaliva yhdistys, jonka tavoitteena on herättää
www.ristijarvi.fi/Ristijärvi-seura,
mielenkiintoa ja harrastusta kotiseudun
www.facebook.com/groups/174599 menneisyyteen, sekä kerätä ja tallentaa
183130464
kansanperinnettä. Museotoiminnan ja
perinteen keruun lisäksi kulttuuritapahtumia
ja retkiä.

Museon
kesätyöntekijä

2

Museovieraiden vastaanotto, kassan hoito,
museon (Suojeluskunta- ja lottanäyttelyn
sekä 50-luvun koulu-luokan) ja
kesätaidenäyttelyn esit-tely. Vanhojen
valokuvien ja doku-menttien skannaaminen
ja tallenta-minen, painetun perinnetiedon
muun-taminen sähköiseen muotoon.
Museotilojen siivous ja kunnossapito.

Kioskin myyjä

2

Kioskin myyjä toimii Sahanrannan kioskin
tehtävissä. Työtehtäviin kuuluvat kioskin
myyntityö sekä myynti- ja asiakastilojen
siistiminen.

Asiakastyössä vaadittavat hyvät
sosiaaliset taidot: kohteliaisuus,
reippaus ja rohkeus esitellä
museota. Työ museossa on
pääsääntöisesti itsenäistä, joten
oma-aloitteisuus ja vastuullisuus
ovat tärkeitä ominaisuuksia.
Tietotekniikan perustaitoja
tarvitaan aineiston
dokumentoinnissa. Englanninkielen
perustaidot.

Ristijärvi/Katv
elan
Suojeluskunta- Sovittavissa
ja
ajalle:
lottanäyttely 29.6.-8.8.2021
sekä 50-luvun
koululuokka

Minna Pyykkönen,
044-728 1297,
ristijarviseura@gmail.com
minna.pyykkonen@edu.rist
ijarvi.fi

Eduksi katsotaan
asiakaspalveluhenkisyys,
huolellisuus, hygieniaosaaminen

kahden viikon
Saha-rannan jakso
uimaranta, sopimuksen
Vaala
mukaan kesäheinäkuussa

Mari Korhonen,
vaala@4h.fi
040-725 2946, vaala@4h.fi

Vaala
26. Vaalan 4h-yhdistys ry

www.vaala.4h.fi

Olemme vaalalainen lasten ja nuorten
harrastustoimintaan ja työelämätaitoihin
keskittynyt voittoa tavoittelematon yhdistys.

