Kesäduuni OP:n piikkiin kesätyöpaikat 2019, järjestyksessä yhdistyksen kotikunnan mukaan
Yhdistyksen virallinen nimi

Yhdistykse Yhdistyksen esittelyteksti
n kotikunta

Iisalmen 4H-yhdistys

Iisalmi

Iisalmen kuvataidekoulun
kannatusyhdistys

Iisalmi

Iisalmen Mielenterveystuki ry

Iisalmi

Iisalmen Omakotiyhdistys ry

Iisalmi

Iisalmen Ratsastajat ry
Iisalmen Visa ry.

Tehtävänkuvaus

Eduksi katsotaan

Kesätyön sijainti / Kesätyön ajankohta
paikkakunta

Yhdistyksen sähköpostiosoite tai www- Lisätietojen antajan nimi Lisätietojen antajan
osoite kesätyöhakemuksille
puhelinnumero

Lisätietojen
antajan sähköposti

Yhdistyksen www-sivujen osoite

Olemme voittoa tavoittelematon yhdistys, joka järjestää kerhotoimintaa Kerho- ja tapahtumaohjaaja
lapsille ja nuorille sekä työllistää 13-29 vuotiaita nuoria ja opastaa ja
kouluttaa 4H-yrittäjiä.
Iisalmen kuvataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta 7-17 -vuotiaille kouluavustaja
lapsille ja nuorille. Oppilaita perehdytetään kuvallisen ilmaisun
perusteisiin, erilaisiin taiteen tekemisen muotoihin sekä
taidehistoriallisiin teemoihin. Kuvataidekoulu järjestää myös varhaisiän
opetusta 4-6-vuotiaille ja monipuolista kerhotoimintaa.

Kesäkerhojen ja leiripäivien ohjaaminen ala-asteikäisille ja yläkoululaisille.
Kesän tapahtumissa eri rasteilla ja pisteissä ohjaaminen.

Aiemmin lasten ja nuorten parissa tapahtunut ryhmänohjaus
katsotaan eduksi. Ohjausta voi suunnitella ja tehdä omia
vahvuuksia hyödyntäen, esim. liikunta, taide ym.
Omatoiminen asenne, hyvät vuorovaikutustaidot sekä
kiinnostus taidekasvatusta kohtaan.

Iisalmi

kesä-heinäkuu

iisalmi@4h.fi, www.4h.fi/iisalmi

Toiminnanjohtaja Jaana
Korhonen

050 3850085

iisalmi@4h.fi

www.4h.fi/iisalmi

Iisalmi

kesäkuun viikot 23 ja 24

kuvataidekoulu@iisalmi.fi

Riikka-Liisa Kajanus

0401366333

kuvataidekoulu@iisalmi.fi

www.iisalmenkuvataidekoulu.fi

Edistää mielenterveyttä, yhdistää mielenterveyskuntoutujia ja heidän
Ohjaaja
läheisiään, vaikuttaa mielenterveyspalvelujen saatavuuteen sekä tekee
ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä.
Omakotiasujan edunvalvoja ja asumisen asialla.
Kotiaputyöntekijä

Avustavat tehtävät keittiössä keittiötynohjaajan apuna. Lisäksi
ryhmänohjaustilanteissa avustavia tehtäviä. Päivittäistä yhdessä olemista
Louhentuvalla käyvien henkilöiden kanssa.
Ikäihmisten kotiaputyöt. Tänä kesänä voisimme tarjota kesänä kohdistetusti
ikkunan pesua, koska viime kesänä työlle oli yllättävän paljon tilauksia.
Myös kotisiivous kuuluu tehtäviin. Pienet paperihommat eli asiakkaalle
kirjoitetaan samalla palvelukäynnillä lasku (pankkisiirtolomake),

Hygieniaosaamistodistus (hygieeniapassi) on eduksi. Kiinnostus
ruuanlaittoa ja keittiötyötä kohtaan. Sosiaalisia valmiuksia
toimia erilaisten ihmisten kanssa.
Ulospäin suuntautunut, sosiaalinen, koska asiakas on aina
uusi. Tietotekninen taitokin on paikallaan. Jos siivoat kotonasi,
niin osaat varmasti nämä tehtävät.

Louhentupa,
Kirkonsalmentie 29
Iisalmi
Iisalmi

1. jakso: 1.7.-14.7.2019. 2.
jakso: 15.7.-28.7.2019

harri.louhentupa@meili.fi

Harri Paasonen

050 5336072

harri.louhentupa@meili.fi

http://weddi.meili.fi/louhentupa/

3.-14.6. ja 17.-28.6.2019

iisalmenoky@omakotiliitto.fi

Tarja Martikainen

0400676102

tarja.martikainen@pp.inet.fi

http://iisalmenomakotiyhdistys.net/

Iisalmi
Iisalmi

Aktiivinen pieni ratsastusseura kaiken ikäisille ja tasoisille harrastajille.
Iisalmen Visa on urheiluseura, joka toimii erityisesti lapsi- ja
nuorisourheilun parissa, mutta joka tarjoaa mahdollisuuden myös
edetä huippu-urheilijaksi . Se tarjoaa monipuolisen lajivalikoiman,
koulutettuja valmentajia ja ohjaajia, uutteria talkootyöntekijöitä sekä
hyvää urheiluhenkistä seuraa kaikille puhtaasta ja rehellisestä
urheilusta kiinnostuneille iisalmelaisille ja Ylä-Savolaisille.

Aputyöläinen
Yleisurheilun kesätyöntekijä

Avustavat tehtävät esteiden ja radan maalaamisessa ja kunnostamisessa.
Visan yleisurheilutoimintaan liittyviä tehtäviä: mm. lasten ohjausta
urheilukouluissa tai apuohjaajana toimimista, järjestettävissä kilpailuissa eri
tehtäviä sekä muita seuran toimintaan liittyviä tehtäviä.

Etua on kokemus hevosista ja/tai nikkarointitaidoista.
Reipas käytös, vastuullisuus, kiinnostus toiminnasta lasten ja
nuorten parissa. Yleisurheilun perustunteminen on eduksi.

Iisalmi
Iisalmi

24.6-7.7.
Sovittavissa koko
kesälomakauden ajalle

iisalmenratsastajatry@gmail.com
kisatoimisto@iisalmenvisa.com

Kristiina Tuorilainen
Eero Väänänen

0440678338
040-524 7672

kristiina.tuorilainen@gmail.com
eero.vaananen@meili.fi

https://www.iisalmenratsastajat.net/
www.iisalmenvisa.com

Klubi-36 r.y.

Iisalmi

Klubi-36 ry on yläsavolainen, aktiivinen tyttö- ja naisjalkapalloseura.

Jalkapallo-ohjaaja

Haemme aktiivista ja innostavaa jalkapalloilun puolesta puhujaa, joka saa
lapset nauttimaan liikunnan riemusta! Tehtäväsi on ohjata kesän
Futisstartteja ja pienimpien jalkapallokoulua sekä tarvittaessa avustaa
nuorimpien pelaavien joukkueiden harjoituksissa. Lisäksi työhösi kuuluu
tyttöjalkapallon markkinointi eri kanavissa ja seuran esittely kesän
tapahtumissa. Työ edellyttää omatoimista liikkumista Ylä-Savon alueella.

Jos olet sosiaalinen, aktiivinen ja jalkapalloilusta kiinnostunut
nuori, olet etsimämme jalkapallolähettiläs!

Iisalmi

Kesätyön ajankohta sovitaan
yhdessä.

klubi36@klubi36.fi

Satu Halonen

040 746 0516

klubi36@klubi36.fi

www.klubi36.fi

Mannerheimin lastensuojeluliiton
Iisalmen yhdistys

Iisalmi

Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää paikallisten lasten, nuorten ja kesätyöntekijä Perhekeskus Onnissa
lapsiperheiden perusturvallisuutta ja hyvinvointia sekä tervettä
ja Ilonassa
kehitystä. MLL:n Iisalmen yhdistys hallinnoi Perheentaloyhteistyöhanketta ja ylläpitää Perhekeskus Onnia ja Ilonaa.

Työtehtäviin kuuluu lasten kanssa leikkimistä, pelaamista ja askartelua sekä Monenlaisten ihmisten kanssa toimeentuleva reipas nuori,
siivous- ja järjestelytehtäviä.
jolle lasten kanssa toimiminen on luontevaa.

Iisalmi, Perhekeskus
Onni ja Ilona

2 viikkoa kesä-heinäkuun
aikana, sovitaan työntekijän
kanssa tarkemmin.

sirkku.nevalainen@perheentalo.fi

Sirkku Nevalainen

040 192 0112

sirkku.nevalainen@perheentalo.fi

https://iisalmi.mll.fi

Yleishyödyllinen, kansalaiset yhteensaattava, koulutuksia ja kursseja
Kesätyöntekijä
järjestävä, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia lisäävä toiminta
kaikille halukkaille.
Yhdistyksellä on 4 käsityökeskusta: Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti ja
apuohjaaja lasten kesäkursseilla
Pielavesi. Käsityökeskuksissa tarjotaan kursseja, taitopajoja sekä muuta
käsityöneuvontaa.
Lasten ja nuorten tanssiteatteri, syys-kevätkaudella keskitymme
Kesäleirityöntekijä
näytelmään ja kesäisin tarjoamme kesäleirejä lapsille viiden viikon ajan.

Huoneistossa ikkunoiden pesua, sekä yleistä siivousta mm. keittiön
laatikostojen pyyhkimistä, sekä yhdessä muun talkooväen kanssa erilaisia
ulkotöitä ( puiden pinoamista, kukkapenkkien siivoamista ym ).
Oletko käsitöitä harrastava nuori? Tule apuohjaajaksi lasten kesäkurssille,
jossa lapset kutovat kangaspuilla mattoja, liinoja ja reppukankaita posket
punoittaen.
Kesäleirillä apuohjaajana toimiminen. Mm. esiintymisen, ilmaisun ja
kädentaitojen ohjausta n. 6-12-vuotiaille.

Iisalmi. Ryhälänmäki / 3.6.2019 alkaen sopimuksen
Honkamäki
mukaan. Heinäkuussa ei
tarvetta.
Iisalmi tai Kiuruvesi
kesäkuussa 2 vikkoa sop.
mukaan

rmks.honkamaki@gmail.com

Seija Huttunen

044 - 74 22 155

seija.huttunen@hotmail.fi

honkamaki.nettisivu.org

www.taitoylasavo.fi

Eija Rasanen/Iisalmi, Helena
Turunen/Kiuruveden
käsityökeskus
Lilli Härmä-Leinonen

050 324 3213/Iisalmi,
050 540 7432/Kiuruvesi

eija.rasanen@taitoylasavo.fi

www.taitoylasavo.fi

0405737013

williwisio@gmail.com

Ei ole

Hanna-Leena Tela

040 528 1029

hanna-leena.tela@toimisaatio.fi

www.toimisaatio.fi

Ryhälänmäen maa-ja kotitalousseura ry Iisalmi

Kesätyöntekijän tehtävänimike

Kuvataidekoulun kesäkurssien (maalauskurssi, sarjakuvakurssi ja
valokuvakurssi) avustavat tehtävät, leikekirjan päivitys sekä
opetusmateriaalien inventaario.

Asenne uuden oppimiselle mieluusti hyvä.

Taito Ylä-Savo ry

Iisalmi

Käsitöitä aktiivisesti harrastava, 15-17 vuotias nuori.

Tanssiteatteri Williwisio ry

Iisalmi

TOIMI- työvalmennussäätiö sr.

Iisalmi

TOIMI- työvalmennussäätiö tarjoaa valmennuspalveluita työttömille,
osatyökykyisille, kuntoutujille ja työssäoppijoille 18:lla työpajalla
Iisalmessa ja Kiuruvedellä.

siivooja, puutyöntekijä,
kiinteistönhoitaja,
polkupyöränkunnostaja,
kahvilatyöntekijä, tekstiilityöntekijä

Eri työ- ja oppimisympätistöissä tehtäviin kuuluu: siivoustyötä, kahvilatyötä,
puutyötä, kiinteistönhoitoa, polkupyörien kunnostusta

Ylä-Savon Golfseura ry

Iisalmi

kentänhoitaja

Iisalmi

Kaavin 4H-yhdistys

Kaavi

Kaavin 4H-yhdistys on monessa mukana. Perustehtävämme on tarjota Päiväleiriviikon ohjaaja,
nuorille ohjattua toimintaa, joka tukee heidän itsenäistymistään ja
kesätapahtumassa työskentely,
yrittelijäisyyttään.
ikäihmisten avustaminen ja
seuranpito.

Golfkentän hoitotyöt mm.: nurmikon leikkauu erilaisilla koneilla,
hiekkaesteiden huolto ja harjoituspallojen kerääminen automaattiin.
Koneiden pesu.
Palkataan kesätyöntekijäksi nuori Iisalmelainen opiskelija ajalle 3.6 - 2.7.
Maakuntajuhlien järjestely. Lasten kesäleirin ennakkojärjestelyä ja ohjaajana
leirille.
Apuohjaajana alakouluikäisten päiväleiriviikolla 10.-14.6.19,
kesätapahtuman valmistelu ja toteutus, ikäihmisten ulkouluttamista.

Huolellisuus ja kyky ymmärtää ja noudattaa annettuja
toimintaohjeita on tärkeää. Traktorikortti olisi plussaa.

Ylä-Savon Nuorisoseurojen liitto

Seura ylläpitää Ahmon Golfkenttää, joka on aivan Iisalmen kaupungin
vieressä. YSG tarjoaa mahdollisuuden aloittaa ja ylläpitää golftaitoja
tarpeen mukaan.
Organisoi monipuolisesti harrastustoimintaa Ylä-Savossa monen
ikäisille

Hyvät sosiaaliset taidot, tulee toimeen kaiken ikäisten kanssa, Kaavi
kerho- tai muu ohjauskokemus eduksi.

Kaavin Kaiku ry

Kaavi

Kaavin Kaiku on urheiluseuraksi pieniseura, jolla on kuitenkin kokoonsa
nähden useampi jaosto. Tärkeimmät jaostot tällä hetkellä ovat
lentopallo-, salibändy-, sulkapallo- ja yleisurheilujaosto.

Lentopalloleirin ohjaaja

Lentopalloleirin ohjaajan tehtäviin kuuluu leirin suunnittelu ja
aikatauluttaminen siten, että leiri ja siellä tehtävät harjoitteet olisivat
oppimisen kannalta järkeviä ja etenisivät loogisesti. Lisäksi ohjaajan tehtäviin
kuuluu Kaavilla järjestettävissä kesätapahtumissa avustaminen sekä seuran
talkootoiminta kesällä.

Eduksi katsotaan, että on sosiaalinen, on kiinnostunut
Kaavi
lentopallosta ja harrastanut sitä sekä osaa kertoa ja näyttää
lentopallon tekniikkaa. Myös uuden oppiminen muilta on hyvä
taito. Lisäksi ryhmän ohjaamisen taidot ovat plussaa.

Kaavin pitäjäseura ry

Kaavi

Kaavin pitäjäseura vaalii kaavilaista kulttuuriperinnettä ja
kotiseutuhenkeä, ylläpitää paikallismuseo Eloaittaa ja Juutilan
kellovalimomuseota sekä osallistuu aktiivisesti Metsähallituksen
hallinnoiman kaskiperinnetila Telkkämäen toimintaan..

Kesäemäntä tai kesäisäntä
Telkkämäen kaskiperinnetilalla

Kesätyöntekijät hoitavat kaskiperinnetilan rakennuksia ja ympäristöä,
osallistuvat järjestettäviin tapahtumiin, huolehtivat kesäksi hankittujen
eläinten hyvinvoinnista ja toimivat samalla oppaina Metsähallituksen ja
pitäjäseuran väen ohjeistamina.

Maarianvaaran nuorisoseura ry

Kaavi

Deep In The Forest ry

Kuopio

Halunaseura ry

Kuopio

Maarianvaaran nuoriseuralla on kylätoimintaa sekä ammatillista
Kahviotyöntekijä
teatteritoimintaa nimellä Maarianvaaran Kesäteatteri
Deep In The Forest ry on kuopiolainen frisbeegolfseura jonka tavoite on Seura-apulainen
kasvattaa lajia ja liikuttaa mahdollisimman suurta ihmisjoukkoa lajin
parissa.
yhdistyksemme on nuorisoseura, joka järjestää monipuolista ohjelmaa leiriohjaaja
kaiken ikäisille halunalaisille ja lähialueiden ihmisille.

Juniori-KalPa ry

Kuopio

Seura tarjoaa jääurheilua sekä kilpa- että harrastetasolla lapsille ja
nuorille.

Kantriland ry

Kuopio

Edistämme maaseudun elinvoimaisuutta mm. edistämällä nuorten
työllisyyttä.

Harrastuneisuus teatteriin ja ilmaisuun katsotaan eduksi,
samoin kokemus lasten kanssa toimimisesta.

Iisalmi

Iisalmi, yksi
Kiuruvedelle

Kesäkuun aikana 4 leiriä, joista williwisio@gmail.com
sovitaan valitun nuoren
kanssa.
Kesäkuu
toimisaatio@toimisaatio.fi

Iisalmi, Ahmon
Golfkenttä

yhtäjaksoisesti 2-4 viikkoa ja
ajoitus heinäkuun aikaan

office@ysg.fi

Pirkko Kyllönen

044 7091200

office@ysg.fi

www.ysg.fi

Iisalmi

3.6-2.7.2019

https://ylasavo.nuorisoseurat.fi

Kyösti Marin

0440186977

kyosti.marin@nuorisoseurat.fi

https://ylasavo.nuorisoseurat.fi

Aloitus 10.-14.6., toinen viikko raija.korhonen@4h.fi
24.-28.6.

Raija Korhonen

044-2909636

raija.korhonen@kaavi.fi

www.kaavi.4h.fi

Ajankohdasta sovitaan
nuorten kanssa
myöhemmässä vaiheessa.

ella.kontkanen@gmail.com

Ella Kontkanen

045 137 8951

ella.kontkanen@gmail.com

www.kaavinkaiku.com

Tuntemus maatilan töistä on aina eduksi samoin kuin kokemus Telkkämäen
kesä-heinäkuu 2019
eläinten hoidosta. Ulkomaalaisia käy usein, joten kielitaito on kaskiperinnetila, Kaavi
hyväksi. Oppaalle on hyvä, jos hän on luonteeltaan sosiaalinen
ja seurustelee mielellään myös vieraitten ihmisten kanssa.

seppo.kononen@savonsanomat.fi

Seppo Kononen, Kaavin
pitäjäseuran puheenjohtaja

050 546 1317

seppo.kononen@savonsanomat.fi

https://kotipihlaja.fi/kaavinpitajaseura

Kesäteatteriesitysten järjestelytyöt yhteensä 15 näytöksesssä Alueen siivous
ja muu järjestely, makkaran ja kahvin myynti.
- Aktiivien avustus ratojen ylläpidossa
- Aktiivien avustus junioritoiminnassa
- Aktiivien ja seurahallituksen määräämät muut lajin eteen tehtävät työt
Ala-asteikäisten lapsten ja nuorten ohjaajana toiminen kesäleirillä. Leirit
ovat viikkoleirejä, joten myös yövalvontaa kuuluu tehtävään. Leiriläisten
kanssa ulko- ja sisäpelejä, ruuan valmistusta ja ruokailun valvomista sekä
laulamista, lukemista ja "kilpailuja".

Sosiaaliset taidot ja organisointikyky

Kaavi

28.6.5.8.2019

info@maarianvaaranteatteri.net

Henry Räsänen

0400911532

henry.rasanen@ohjelmapaja.fi

www.maarianvaaranteatteri.net

Avoin ja sosiaalinen, sosiaalisen median taitava käyttäjä. Lajin
tuntemus suuri plus työssä ja lapion ja harjan tulisi pysyä
käsissä.
Liikunnallisesti suuntautunut nuori ja lasten kanssa
touhuamisessa pärjääminen. Terveelliset elämäntavat, ei
tupakoitsijoita.

Kuopio

Kesäkuun aikana

deepintheforestry@gmail.com

Juuso Nenonen

0452772449

juuso.nenonen@saunalahti.fi

www.deepintheforest.fi

Halunatupa,
Pieksänkoskentie 31

3 - 14.6.19 ja 22.7. - 2.8.19

eila.tolppanen@hotmail.com

Eila Tolppanen

040 571 3814

eila.tolppanen@hotmail.com

www.halunaseura.fi

Kiekkoleiriohjaaja

Seura järjestää kesän aikana viikoilla 23-24 kiekkoleirin, johon tarvitaan
ohjaajia.
Kummallakin viikolla on kolme eri ryhmää (ryhmäkoko max 30 lasta) eli
ohjaajatarve on 6 ohjaajaa per viikko.
Seuran työntekijä laatii kiekkoleiriohjelman ja palkattavat nuoret toimivat
apuohjaajina sekä jäällä että jään ulkopuolella tapahtuvassa toiminnassa.

Sosiaalinen luonne, tulee toimeen lasten ja nuorten kanssa
ryhmässä. Osaa luistelutaidot ja perusjääkiekon lajitaidot.

Tuplajäät, Toivala

3.-14.6.2019

henri.eskelinen@kalpa.fi

Eskelinen Henri

041-4697 087

henri.eskelinen@kalpa.fi

juniorikalpa.fi

kahvila-apulainen

Kesäkahvilakioskin ja ympäristön siisteydestä huolehtiminen. asiakaspalvelu
kahvilassa, myös yleisön kysymyksiin vastaamista ja opastamista ja
tarvittaessa luonnonpuistosta kertomista. (Työhön perehdytetään).
Huomiothan työmatkasi/kulkemisen/kahvilan sijainnin ennen hakemuksesi
lähettämistä! Matka Kuopiosta 57km, Siilinjärveltä 40 km ja Pielavedeltä 20
km. Hyvät kulkuyhteydet päätien varressa.

Ystävällisyys, rehellisyys, siisteys, oma-aloitteisuus, reippaus,
ahkeruus ja yhteistyökyky on välttämätöntä.

Korkeakoskentie 111, Työaika voidaan sopia
71750 Tuovilanlanhti, yksilöllisesti kesä- heinäkuun
Kuopio. n.40 km.
ajalle.
Siilinjärveltä, 57 km
Kuopion keskustasta
luoteeseen

raiha.minna@gmail.cpm

Minna Räihä

040-9111530

raiha.minna@gmail.com

Facebook: Kanjonin kahvila

Kesäapulainen

Leivontataito, kielitaito ja paikallis/luonnontuntemus
katsotaan eduksi.

Kuopion 4H-yhdistys ry

Kuopio

Toimintaamme kuuluu lasten ja nuorten kerhot, leirit sekä
toimintapäivät. Nuorten koulutukset, työllistäminen ja yrittäjyys.
Kodinhoitopalvelut, sekä myös piha- ja puutarhahoito.

Päiväleirin ohjaaja

Haemme kahta 4H-päiväleirin ohjaajaa 8-11 -vuotiaiden lasten
Ohjaajalta toivomme iloista asennetta ja intoa lasten kanssa
päiväleireille. Toinen leireistä on Puijon alueella ja toinen leireistä
työskentelyyn.
Riistäveden Pelonniemen alueella.
Ohjaajien työnkuvaan kuuluu leirin toiminnan suunnittelua ja lasten ohjaus
Vastuullinen ja reipas ote leikki- ja pelitoimintaan on eduksi.
päiväleirillä yhdessä täysi-ikäisten vastuuohjaajien kanssa. Leireillä leikitään,
pelataan ja retkeillään lähialueella. Lisäksi työhön kuuluu vastuu
lapsiryhmän turvallisuudesta yhdessä muiden ohjaajien kanssa.

Kuopio. Toinen
leireistä on Puijon
alueella ja toinen
leireistä Riistäveden
Pelonniemen
alueella.

Puijon alueen leiri on
kuopio@4h.fi
kesäkuun alussa ja
Riistaveden Pelonniemen leiri
on elokuun alussa.

Päivi Kylänpää

040 5583716

kuopio@4h.fi

https://kuopio.4h.fi/

Kuopion Luisteluseura ry

Kuopio

Taitoluisteluohjaaja

Hakijalla tulee olla käytynä Suomen Taitoluisteluliiton (STLL)
ohjaajakoulutus.
Kesätyöntekijän eduksi katsotaan oma yleisurheilutausta ja
tuntemus seuran toiminnasta. Työ vaatii sosiaalisia taitoja ja
osaamista toimia eri ikäisten lasten ja nuorten kanssa. Työ
edellyttää oma-aloitteisuutta ja intoa perehtyä asioihin.

Sovittavissa erikseen

toimisto@kuls.fi

Katariina Karjalainen

050-4072821

toimisto@kuls.fi

www.kuls.fi

Kuopio

Taitoluisteluharjoituksien, kuten jää- ja oheisharjoitusten ohjaaminen
taitoluistelijoille.
Toimenkuvaan kuuluu Reippaan yleisurheilukoulujen ohjaaminen, kilpailujen
ja tapahtumien järjestämiseen liittyvät avustavat tehtävät, tiedottaminen
asioista vakinaisten työntekijöiden avustuksella ja muut seuratoiminnan
avustavat tehtävät.

Kuopio

Kuopion Reipas ry

Kuopion Luisteluseura tarjoaa ohjattua taito-, muodostelma- ja
pikaluistelua kaikille luistelusta kiinnostuneille.
Kuopion Reipas järjestää ympärivuotista lasten, nuorten, veteraanien,
kilpa- ja huippu-urheilijoiden sekä kuntoilijoiden yleisurheilupohjaista
toimintaa ja valmennusta sekä muita liikuntapalveluita Kuopiossa.

Kuopio

Kesätyö ajoittuu ajalle 3.6.31.7.2019

toimisto@kuopionreipas.fi

Maarit Viljakainen

0503612596

toimisto@kuopionreipas.fi

www.kuopionreipas.fi

Kuopion Sotaveteraanit ry

Kuopio

heikki.ak.ahonen@gmail.com

Kuopion Sotaveteraanimuseon
päivystäjä

Museon aukioloaikana 1.6.-1.9.2019 lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12.0016.00 myydä pääsylippuja ja valvoa museon toimintaa. Tähän asti toiminta
on perustunut vapaaehtoisuuteen eri maanpuolustushenkisten järjestöjen
osallistumiseen ilman palkkioita.

Kielitaito on eduksi, mutta ei välttämätöntä. Museossa
on .monikieliset tekstit vitriineissä ja esitteissä

Kuopion kaupunki
entinen kasarmialue.

Viikonlopputyö

heikki.ak.ahonen@gmail.com

Heikki Ahonen Kuopion
Sotaveteraani ry
varapuheenjohtaja

040 552 0899

heikki.ak.ahonen@gmail.com

heikki.ak.ahonen@gmail.com

Kuopion steinerkouluyhdistys ry

Kuopio

Kuopion steinerkouluyhdistys ylläpitää steinerpedagogista peruskoulua Kesäapulainen
ja päiväkotia, sekä niitä tukevia toimintoja Kuopiossa.

Yhdistys pyörittää koulun kesäloman aikana vapaaehtoisvoimin
retkeilymajaa koulun tiloissa. Kesäapulaisen työhön kuuluu vapaaehtoisten
avustamista retkeilymajalla esimerkiksi vastaanoton hoidossa, siivouksessa,
aamupalan laitossa ja muissa erilaisia juoksevissa tehtävissä. Koululla
suunnitellaan toteutettavaksi myös kaikille avointa kesäkerhotoimintaa
alakouluikäisille lapsille kesäkuun alussa ja kerhon apuohjaajan tehtäviäkin
liittyisi kerhon toteutuessa kesäapulaisen työnkuvaan.

Reippaus ja halu tarttua toimeen ovat avaimia
Kuopion steinerkoulu / Kesä-heinäkuu
kesätyössämme onnistumiseen. Kesätyöläisemme täytyy tulla Asemakatu 3, Kuopio
hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja omata iloisen
palveluasenteen. Tehtävät vaativat myös luotettavuutta
tekijältään. Kesäkerho-ohjaajan apulaisena kokemus
alakouluikäisten lasten kanssa toimimisesta on suureksi
avuksi.

info@kuopionsteiner.fi

Steinerkoulun kanslia

0443668221

info@kuopionsteiner.fi

www.kuopionsteiner.fi

Kuopion Taitoluistelijat ry

Kuopio

Olemme taitoluistelun erikoisseura ja Suomen Taitoluisteluliiton
jäsenseura. Tarjoamme monipuolista lajivalmennusta 3-vuotiaista
luistelukoululaisista aina kansainvälisen tason luistelijoihin ja aikuisiin.

Oheisvalmennuksen
vetäjä/valmentaja

Oheisvalmennuksen vetäjän tehtäviin kuuluu lajioheisten suunnittelu
yhdessä päävalmentajamme kanssa sekä lajioheisten toteutus
samanaikaisesti ryhmässä, joka koostuu 2-3 oheisvalmennuksen vetäjästä.
Lisäksi tehtävään kuuluu luistelijoiden jääharjoittelua edeltävien
alkulämmittelyiden ohjaus ja valmennus. Edelleen tehtävään kuuluu
luistelijoiden huoltajana toimiminen. Lisäksi tehtävään kuuluu seuramme
varaston siivous Niiralan jäähallilla sekä asiakirjamateriaalien arkistointia.

Edellytämme tehtäviin valittavilta henkilöitä Suomen
Taitoluiteluliiton järjestämän 1. tason luistelukouluohjaajan
tutkinnon suorittamista. Henkilökohtainen lajin tuntemus,
avoin ja ennakkoluuloton asenne sekä sosiaaliset
vuorovaikutustaidot ovat hakijalle myös eduksi.

Kuopio, jäähallit,
Puijon ja
Väinölänniemen
liikunta-alueet

1.6.-31.7.2019, ajankohta
tarkentuu myöhemmin

competitions.kuta@gmail.com

Anu Julkunen

044-2612399

competitions.kuta@gmail.com

www.kuta.fi

Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry
Maaseutuammattiin ry.

Kuopio
Kuopio

Yhdistys rakentaa ja ylläpitää edullisia vuokra-asuntoja vanhuksille.
Maaseutuammattiin ry edistää uusien yrittäjien ja osaavien
ammattilaisten saatavuutta maa- ja metsätalouteen sekä lisää alan
tunnettavuutta ja verkostoitumista.

kiinteistöhoitaja
Somereportteri

piha-alueiden, nurmikoiden ja istutusten hoito, pienet korjaustyöt
Somereportterin tehtäviin kuuluu kertoa eri somekanavissa
maaseutuammateista ja maaseutuyrittämisestä nuorekkaalla ilmeellä.
Tehtävässä pääsee tutustumaan käytännönläheisesti eri ammatteihin.
Lisäksi kesätyöntekijän osaamisesta riippuen työ voi sisältää nettisivujen
päivitystä, videoiden editoimista ja muuta markkinointimateriaalin
tuottamista.

Ei vaadi.
Odotamme, että olet iloinen ja reipas nuori ja uskallat
heittäytyä omalla persoonallasi tehtävään.

Kuopio
Kuopio/Iisalmi

kesäkuu
Kesäkuun alku

sirpa.luttinen@kvky.fi
jenna.hartojoki@maaseutuammattiin.fi

Sirpa Luttinen
Jenna Hartojoki

0443060007
0400991330

sirpa.luttinen@kvky.fi
www.vanhustenkotiyhdistys.fi
jenna.hartojoki@maaseutuammattii www.maaseutuammattiin.fi
n.fi

Omakotitalon piha- ja sisäsiivoustyöt, ruohonleikkaus, pensasaidan leikkaus,
polttopuiden teko, puistoalueen siistiminen
Kesätoiminnan ohjaaja toimii yhteistyössä Perheentalon ohjaajien kanssa
kesätoiminnan toteutuksessa. Kesätoiminta toteutetaan pääasiallisesti
Kuopion torilla ulkona. Työtehtäviin kuuluvat erilaiset lasten ja perheiden
toiminnan ohjaustuokiot (yhteisleikit, satutuokiot, askartelu, musiikki- ja
liikuntatuokiot). Kesätoiminnan ohjaaja tiedottaa torilla kohtaamiaan
perheitä Kuopion Perheentalon toiminnoista. Tarvittaessa kesätoiminnan
ohjaaja osallistuu myös Perheentalon avoimeen toimintaan Perheentalolla
sekä verkoston kanssa järjestettäviin Puistotreffeihin.

Palvelualtis ja ystävällinen asiakaspalvelu

Kuopio

antti.haaranen@sakky.fi

Antti Haaranen

050-5912198

antti.haaranen@sakky.fi

Kesätoiminnan ohjaajalla on hyvä olla kokemusta lasten ja
perheiden kanssa työskentelystä (esim. lasten kerhojen ja
toimintojen ohjaaminen). Kesätoiminnassa kohdataan paljon
lapsia ja perheitä, joten hyvät vuorovaikutustaidot ja kielitaito
ovat eduksi. Itsenäinen ja reipas ote työtehtäviin sekä iloinen
luonne ovat tarpeen!

Kuopio (keskusta)

sopimuksen mukaan kesäheinäkuu 2019
Kesäkuussa

johanna.marttinen@pelastakaalapset.fi

Johanna Marttinen

050 317 2656

johanna.marttinen@pelastakaalaps www.pelastakaalapset.fi ja
et.fi
www.kuopionperheentalo.fi

Reipas asenne ja yhteistyökyky, joustavuus

Kuopio

5.6.-19.6.2019; 22.7.2.8.2019

opisto@psko.fi

Julia Nykänen

040-1460202

julia.nykanen@psko.fi

www.psko.fi

Reippaan kesätyöntekijä

Olemme joustavia kesätyöntekijän kotipaikkakunnan suhteen
joten ethän jätä hakematta jos paikka sinua kiinnostaa!

Niiralan Omakotiyhdistys ry

Kuopio

Yhdistys tuottaa omakotitalonmiespalveluja

Omakotitalonmies/ -apulainen

Pelastakaa Lapset ry

Kuopio

Pelastakaa Lapset ry hallinnoi Kuopion Perheentalon toimintaa.
Kuopion Perheentalo on kaikkien perheiden yhteisöllinen
kohtaamispaikka.

Kesätoiminta ohjaaja

Pohjois-Savon Kansanopistoseura ry

Kuopio

Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia kiinteistöapulainen
ja opiskella erilaisia taitoja digitaiteessa, eläintenkouluttamisessa ja
sisustussuunnittelussa. Opistollamme järjestetään lyhytkursseja, jotka
täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla.
Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Me koulutamme
koko Itä-Suomen alueelle viittomakielisen ohjauksen ammattilaisia.
Meillä voit opiskella myös aikuisten perusopetuksen oppimäärän.

Erilaiset kiinteistön hoitamiseen ja siivoamiseen liittyvät avustavat tehtävät.

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys

Kuopio

Syöpäyhdistys tukee ja neuvoo syöpää sairastavia ja heidän läheisiään
sekä tekee työtä syövän ennaltaehkäisemiseksi.

nuorisoviestijä

-Pinssien tekoa ryhmiin, kursseille ja tapahtumiin
Erityisiä taitoja ei tarvita
-Kouluille, oppilaitoksille onnenpyörä kysymysten tekoa ja niiden laminointia
-Nikotiinittomuusrastiradan kysymysten tekemistä ja laminointia sekä
numerointia
-Yleistä siistimistä

Kuopio

24.6. - 5.7.

pirjo.airaksinen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi Pirjo Airaksinen

050 561 8511

pirjo.airaksinen@pohjoissavonsyopayhdistys.fi

www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi

Puijon Hiihtoseura ry

Kuopio

Puijon Hiihtoseura on perinteikäs talviurheiluseura ja se koostuu
neljästä eri jaostosta;ampumahiihto-, hiihto-, mäkituomari-, ja
mäkijaostosta. PHS:N jäsenmäärä on noin 600 ja sen toiminnan
tarkoituksena on kannustaa jäseniään ja muitakin pohjoissavolaisia
harrastamaan talviurheilua.

Seuran kesäapulainen

Seuran toimiston siivous/inventaario, osallistua lasten lumilajikoulun
kesäharjoitusten suunnitteluun ja ohjaamiseen

Lasten kanssa toimiminen, harrastuneisuus lumilajeissa
(hiihto, mäkihyppy, ampumahiihto)

Kuopio

kesä-elokuu erikseen
sovittavana ajankohtana

puijon.hs@puijonhiihtoseura.fi

Kati Happonen

0505419450

kati.happonen@live.com

www.puijonhiihtoseura.fi

Rajalan Puhaltajat ry.

Kuopio

Soitin- ja nuotistonhoitaja

Puhallinorkesterinuotiston ja puhallinsoitinten huoltoa

Kesäkuu 2019

rajalanpuhaltajatry@gmail.com

Erkki Kaukonen

0447184307

erkki.kaukonen@kuopio.fi

www.rajalanpuhaltajat.net

Kuopio

Apuohjaaja

Apuohjaajan tehtävät lapsille ja perheille suunnatuissa kesän kerhoissa ja
retkissä. Työhön sisältyy myös toimistotilojen siivousta.

Kuopio

Sovittavissa erikseen; useana karolina.kainulainen@sos-lapsikyla.fi
päivänä läpi koko kesän.

Karolina Kainulainen

0447614148

karolina.kainulainen@soslapsikyla.fi

www.sos-lapsikyla.fi

Syvänniemen Hermanni ry.

Kuopio

Syvänniemeläistä harrastajateatteria kaikenikäisille ihmisille - niin
tekijöille kuin yleisöllekin.

Toimistotyöntekijä

Erilaisia toimistotehtäviä ja lipunmyyntiä sekä teatterituotantoa avustavia
tehtäviä.

Musiikin harrastaminen, puhallinsoitinten ja nuottien
tunteminen.
Nuorelta vaaditaan kokemusta lasten ja lapsiryhmien
ohjaamisesta sekä positiivista, reipasta ja leikkimielistä
työotetta.
Tehtävässä pärjääminen edellyttää iloista ja reipasta
asennetta, omatoimisuutta sekä kykyä sitotua sovittuihin
työtehtäviin ja -aikoihin. Olet näppärä käyttämään
tietokonetta, jopa erilaisia toimisto-ohjelmia. Osaat soittaa
puhelimella vieraillekin ihmisille ja vastata siihen luontevasti.

Kuopio

SOS-Lapsikyla/Kuopio

Rajalan Puhaltajat ry on Rajalan koulun musiikkiluokkien ja
orkestereiden tukiyhdistys.
Kuopiossa yhdistys auttaa kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia ja
heidän perheitään

Syvänniemi,
Hermannitalo

3.6. - 9.8. muutama tunti
päivässä sovittuina päivinä

syvanniemen.hermanniry@gmail.com

Seija Kärki

0400 306 555

syvanniemen.hermanniry@gmail.co www.teatterihermanni.fi
m

Tyoterapinen yhdistys ry

Kuopio

Paja-apulainen

johanna.ruotsalainen@tyoterapinen.net

Johanna Ruotsalainen

0442714749

Kuopio

Työpaja Pajalan tehtävissä avustaminen. Tekstiili- ja puupajatyöt, sekä
Kuopio
siivoustehtävät.
Näyttelyvalvoja toimenkuvaan kuuluu; asiakaspalvelu, lippu- ja tuotemyynti, Haemme reipasta ja iloista nuorta näyttelyvalvojan kesätyö
Kuopio
neuvonta ja opastus, toimistotyöt, puhtaanapito, sosiaalisen median
tehtävään, joka on oma-aloitteinen ja aktiivinen työntekijä.
päivitykset sekä muut avustavat ja työntekijälle soveltuvat tehtävät.
Kesätyöntekijältä odotamme huolellisuutta ja
asiakaspalvelualttiutta sekä tietoteknisten taitojen osaamista.
Toivomme että pystyt palvelemaan asiakkaita myös
englanniksi ja olet kiinnostunut valokuvauksesta sekä yleisesti
kulttuurialasta.

Kesä-heinäkuun aikana

Victor Barsokevitsch -Seura ry

Työterapinen yhdistys tarjoaa tuetun asumisen ja työllisyyspalveluja
Kuopion ja Varkauden alueella
VB-valokuvakeskus on suomalaisen ja kansainvälisen valokuvan
kohtauspaikka, jossa on esillä valokuvanäyttelyitä ympäri vuoden. VBvalokuvakeskus sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa Kuninkaankadulla
idyllisessä puutalossa, jossa aikoinaan toimi valokuvaaja Victor
Barsokevitschin (1863-1933) ateljee.

27.5.-1.9. (tarkka ajankohta
sovitaan erikseen)

info@vb-valokuvakeskus.fi

Riikka Parviainen

0447446424

johanna.ruotsalainen@tyoterapinen www.tyoterapinen.net
.net
info@vb-valokuvakeskus.fi
www.vb-valokuvakeskus.fi

Juankosken 4H-yhdistys

Kuopio,
Juankoski

Järjestämme lapsille ja nuorille kerho-, kurssi-, leiri-, retki- ja
kilpailutoimintaa koko Juankosken alueella. Työllistämme nuoria ja
tarjoamme 13 - 28-vuotiaille nuorille mahdollisuuden perustaa oma
4H-yritys.

Kerho- ja leiriohjaaja

Kesätyöntekijän toimenkuvaan kuuluu kesäleiripäivien ja kesäkerhojen
Eduksi katsotaan oma-aloitteisuus, hyvät sosiaaliset taidot,
suunnittelu-, valmistelu- ja ohjaustehtävät sekä kesällä pienet puutarhatyöt kiinnostus lasten kanssa toimimiseen, liikunnalliset
(kuten mm. kesäkukkien kastelu).
harrastukset sekä kiinnostus kädentaitoihin, kotitalouteen ja
luoviin aloihin.

Työt jakautuvat koko
kesäloman ajalle. Ajankohdat
tarkentuvat myöhemmin.

juankosken4h@gmail.com

Tiina Pitkänen

040 750 7052

juankosken4h@gmail.com

www.juankoski.4h.fi

Juankosken Kulttuurihistoriallinen
Seura ry

Kuopio,
Juankoski

Seura toimii Juankosken teollisen historian, erikoisuutena rautaruukki,
tunnetuksi tekmeiseksi ja tiedon säilyttämiseksi.

Piha-alueiden ja ympäristön hoito

Työhon sisältyy erilaisia tehtäviä nurmikon leikkuusta ja haravoinnista
vanhojen slagiportaiden puhdistamiseen. Mahdollisesti avustavia tehtäviä
museon toimintaan liittyen.
Tehtävänkuvaa tarkistetaan mahdollisuuksien mukaan nuoren osaamista ja
motivaatiota vastaavaksi.

Työ jaettaisiin mielellään
pidemmälle ajanjaksolle,
vaikkapa kesä-heinäkuun
ajalle, jos nuorelle vain sopii

ruukki@masuunibrunou.fi

Marja-Sisko Pihl

0400567257

pihl.marjasisko@gmail.com

www.masuunibrunou.fi

Juankosken Kulttuurihistoriallinen
Seura ry

Kuopio,
Juankoski

Seura tekee tunnetuksi Juankosken teollista (rautaruukin) historiaa ja
järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia.

Vanhojen valokuvien digitointi.

Vanhojen valokuvien digitointi (tallennus sähköiseen muotoon) ja luettelointi. Tietoteknistä osaamista. Kiinnostus kotiseudun historiaan on
Työskentely tapahtuu tietokoneella ja skannerilla.
työssä avuksi.

Juankoski

Työn voisi aloittaa pian
kesäloman alettua, mutta se
on mahdollista jaksottaa
pitemmälle ajalle.

ruukki@masuunibrunou.fi

Marja-Sisko Pihl

0400567257

pihl.marjasisko@gmail.com

www.masuunibrunou.fi

Juankosken Pyrkivä Ry

Kuopio,
Juankoski

Urheiluseura, toimintana jalkapallo, sulkapallo ja salibandy

Jalkapallokoulun ohjaaja

Pyrkivä on perinteisesti järjestänyt jalkapallokoulun alakouluikäisille kesällä, Erityistaitoja tehtävään tulisi olla kiinnostus jalkapalloon,
kesto on ollut 1-2 viikkoa muutama tunti kerraallaan. Jalkapallokoulussa
innostava, reilu ja sosiaalinen luonne.
lapset pääsevät tutustumaan lajiin ja kokevat liikkumisen riemua erilaisien
liikuntaleikkien parissa. He saavat myös mukavaa tekemistä koulujen
kesälomalle. Työnkuvaan kuuluu ohjaajan tehtävät vastuuaikuisen ja toisen
ohjaajan kanssa.

Juankoski

Heinäkuu 2 viikkoa

jupytekonurmi@gmail.com

Sanna Jäntti

040 687 5604

mustalanka@gmail.com

-

Koillis-Savon luonnonystävät ry

Kuopio,
Juankoski

Yhdistys edistää luonnosuojelua.

Vieraslajien (lähinnä jättipalsamin)
torjunta.

Tehtävänä on torjua/hävittää ensisijaisesti jättipalsamikasvustoja
Juankosken (ehkä myös Muuruveden) taajama-alueella. Työ tapahtuu
pääsääntöisesti kitkemällä, mutta osittain niittämällä/leikkaamalla. Työn
aikana harjoitellaan myös jättiputken torjuntaa.

Luontoharrastus ja kiinnostus kasveihin on työssä eduksi
samoin kuin halu työskennellä ulkona.

Juankoski (ehkä myös Työ jaksottuisi kahteen tai
tuulamuranen@gmail.com
Muuruvesi)
kolmeen muutaman päivän
jaksoon kesän aikana, niin että
työssä saataisiin paras tulos.

Tuula Muranen

0440331678

tuulamuranen@gmail.com

www.sll.fi/pohjois-savo/koillis-savo

Suomen Punainen Risti Juankosken
osasto

Kuopio,
Juankoski

Tarpeesta toimintaan Punaisen Ristin periaatteiden mukaisesti.

Seurana senioreille

Sosiaaliset taidot. Punaisen Ristin periatteiden mukainen
työskentely; inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus.

Juankoski

sovittavissa

outi.huhtiniemi@gmail.com

Outi Huhtiniemi

0405678781

outi.huhtiniemi@gmail.com

-

Nuorisoseura ylläpitää kylätaloa, jota vuokrataan ja käytetään omien
tilaisuuksien ja harrastuskerhojen toimintaan.
Toiminta-ajatus on edistää ja tarjota mahdollisuus liikunnan
harrastamiseen seuran toiminta-alueella.
Nilsiän Martat on yhdistys, joka edistää perheiden ja kotitalouksien
hyvinvointia.

Talkkarin kesäapulainen

Ulkoiluseura senioreille. Kerhopäivien järjestelyt; kahvitus ja tilojen
siistiminen. Pienet kotiaskareet. Mahdollisen kesäisen puolipäiväretken
järjestelyt yhdessä SPR:n vapaaehtoisten kanssa.
Polttopuiden teko ja varastointi talkooväen apuna. Erilaiset aputyöt
rakennus- ja saneerauskohteessa, pihanhoitotyöt.
Kesäkuussa pidettävän yleisirheilun leiriviikon liikunnan ohjausta ja
urheilukoulujen pitämistä.
Museon kesätyöntekijä pääsee työtehtävissään tutustumaan Nilsiän
museon toimintaan. Tehtäviisi kuuluvat mm. museovieraiden opastus,
näyttelyiden järjestelyt, kahvion hoitaminen ja muut tehtävät yhdessä
yhdistyksen jäsenten kanssa.

Ennakkoluulottomuutta ja iloista mieltä.

Juankoski, Viitaniemi

hiltunenkaarlo@hotmail.com

Kaarlo Hiltunen

0503531721

hiltunenkaarlo@hotmail.com

ei ole www-sisvuja

Omat yleisurheilutaidot ja taidot lasten opettamiseen ja
ohjaamiseen.
Sosiaalisia taitoja, reipasta asennetta ja mielenkiintoa
historiaan.

Juankoski

Koulujen päätyttyä Kesäkuun
aikana.
Kesäkuussa

puustinen.pirjo@gmail.com

Pirjo Puustinen

040-5522830

puustinen.pirjo@gmail.com

-

Nilsiä

heinä-elokuussa, ajankohta
sovitaan erikseen museon
päivystysvuoron mukaan

nilsianmartat@gmail.com

Sanna Vasarainen, Anja
Räisänen

0445521280,
0504668341

nilsianmartat@gmail.com

https://nilsianmartat.yhdistysavain.fi/

Omatoiminen, sosiaalinen ja reipas nuori

Nilsiä

kesäkuun aikana

eija.miettinen@outlook.com

Eija Miettinen

0505313492

eija.miettinen@outlook.com

https://rednet.punainenristi.fi/nilsia

Oma-aloitteinen ja reipas nuori, joka uskaltaa myös käsitellä
käteistä rahaa. Asiakaspalveluhenkinen ja ehdottomasti
luotettava tyyppi. Työhön opastetaan.

Korpijärvi, entinen
Varpaisjärven kunta

sovitaan nuoren kanssa
teatterin esityskaudelle:
kesäkuun loppu- heinäkuun
loppu, n. 3 x viikko.

mervi.hiltunen@siilinjarvelainen.com

Mervi Hiltunen

0503306562

mervi.hiltunen@siilinjarvelainen.co
m

ei ole

sosiaaliset taidot,"hyvä pelisilmä"

26.6. - 28.7.2019

mahonen.meeri@gmail.com

Meeri Mähönen

0408458551

mahonen.meeri@gmail.com

www.korpiteatteri.fi

kesäkuu - elokuun alku
erikseen sovittavina päivinä

varpaisjarvi.4h@dnainternet.net

Toini Ruotsalainen

040 5797 518

varpaisjarvi.4h@dnainternet.net

www.varpaisjarvi.4h.fi

3.6.19-16.6.19

minna.lepparengas@gmail.com

Minna Iivanainen

0400-219521

minna.lepparengas@gmail.com

www.lepparengas.fi

sovittavissa kesä-heinäkuulle

lvesy.ry@gmail.com

Satu Pöyhönen

0451175789

lvesy.ry@gmail.com

www.leppavirranelainsuojeluyhdistys.fi

kesä-elokuun aikana 1-2
hanna.vihavainen@gmail.com
päivänä viikossa. Sovitaan
tarkemmin valittujen ohjaajien
kanssa.

Hanna Vihavainen

0504326040

hanna.vihavainen@gmail.com

www.leki-75.fi

Viitaniemen Nuorisoseura ry

Kuopio,
Juankoski
Voimistelu- ja Urheiluseura Juankosken Kuopio,
Kuohu ry
Juankoski
Nilsiän Martat ry
Kuopio, Nilsiä

Näyttelyvalvoja

Yleisurheilun urheilukoulut ja
leiriviikko
Museon kesätyöntekijä

Suomen Punainen Risti Nilsiän osasto

Kuopio, Nilsiä Nilsiän osasto toimii Savo-Karjalan piirissä Pohjois-Savossa

Korpijärven kyläyhdistys ry

Lapinlahti,
Varpaisjärvi

Toimii korpijärveläisten hyväksi järjestämällä mm. yhteisisä tapahtumia, Työntekijä teatterin kahvioon
retkiä ja vuokraa kylätupaa kokoontumispaikaksi.

Lasten kesätoiminta (Osaa auttaa 3.-7.6.2019) ja Ikäihmisten
ulkoiluttaminen ja viriketoiminta 10.-14.6.2019
Kahvion hoito aikuisen opastuksessa: rahastus, kahvinkeitto, siivous ja muut
oheistehtävät siellä.

Korpiteatteriyhdistys ry

Lapinlahti,
Varpaisjärvi
Lapinlahti,
Varpaisjärvi

kesäteatteri, esityskausi 26.6.-28.7.2019

liikenteenohjaaja, apulainen
kahvilatoiminnassa
Varpaisjärven 4H-yhdistys on nuoriso- ja kansalaisjärjestö, järjestämme 4H-kesäapulainen
erilaista toimintaa - kerhoja, koulutuksia, nuorten työllistämistä,
tapahtumia yksin ja yhdessä muiden tahojen kanssa.
Kotona asumisen tukeminen kotiin annettavilla hoiva- ja
Hoiva-apulainen
kotitalouspalveluilla.
Yhdistyksemme hoitaa eläinsuojallaan viranomaisten haltuunottamat
Eläintenhoitaja
sekä vapaaehtoisesti luovutetut eläimet ja etsii niille uudet kodit.

liikenteenohjaus näytösiltoina ja auttaminen kahvilatoiminnassa

Varpaisjärven 4H-yhdistys ry

Kesäharjoittelija

Tapahtumien valmistelut ja toteutus yhdessä toisten kanssa, esim.
leipominen, kahvitus, myyntityöt. Lisäksi muuta 4H-työtä tarpeen mukaan,
esim. lasten kanssa toimimista ja toimistotöitä.
Vanhusten kotona arkiaskareissa auttaminen ja seurustelu.Työparina
Leppärenkaan hoitajan kanssa työskentely.
Eläinten hoito, ruokinta, lääkintä, tilojen siistinä pito

Juankosken taajama
ja haja-asutusalueet

Tottumus ulkotöihin ja nurmikon hoitoon tarvittavien laitteiden Juankoski, vanha
käyttöön (esim. ruohonleikkuri ja trimmeri).
ruukkialue

Varpaisjärven
Korpijärvi
Henkilö tulee toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa, on oma- Varpaisjärvi
aloitteinen ja hyväkäytöksinen, ripeä, asiakaspalveluhenkinen,
hygieniapassi eduksi. Osaa käyttää "maalaisjärkeä".
Hyvät vuorovaikutustaidot ovat eduksi, luotettavuus ja
Leppävirta
salassapitovelvollisuus.
Kiinnostusta eläinten hoitoon ja eläinsuojeluun, reipasta ja
Leppävirta
rohkeaa asennetta toimia erilaisten eläinten kanssa.
Luotettavuutta (vaitiolovelvollisuus) ja sosiaalista luonnetta.
Hyvä liikkariohjaaja on liikunnallinen, innostava ja viihtyy lasten Leppävirta
kanssa. Ohjaajalta vaaditaan myös organisointikykyä ja
napakkuutta. Eduksi katsotaan oma harrastuneisuus
joukkueurheilun, erityisesti jääkiekon parissa.

www.omakotiliitto.fi/niirala

Leppärengas Ry

Leppävirta

Leppävirran eläinsuojeluyhdistys ry

Leppävirta

Leppävirran Kiekko -75 ry

Leppävirta

Menossa mukana vireä jääkiekkoseura Leppävirralta

Kiekkokoulun kesäliikkarin ohjaaja

Leki -75 hakee kahta ohjaajaa kiekkokoululaisten kesätoimintaa vetämään!
Tehtäviisi kuuluu tuntien suunnittelua ja toiminnan ohjaamista 1-2 päivänä
viikossa erikseen sovittavina aikoina kesä-elokuussa. Kiekkokoululaiset
harjoittelevat leikin kautta erilaisia motorisia ja sosiaalisia taitoja, joita
jääkiekossa tarvitaan. Seuran valmentajat auttavat tuntien suunnittelussa.

Leppävirran Sydänyhdistys Ry

Leppävirta

yhdistyksen kesänuori

3.-16.6.2019

phalonen@student.uef.fi

Päivi Halonen

0400359653

phalonen@student.uef.fi

https://sydanliitto.fi/leppavirta

Leppävirta

Viestintään ja markkinointiin liittyvät tehtävät, toimistotyöt, tutustuminen
hyvät vuorovaikutustaidot, kyky työskennellä itsenäisesti
sydäntyön eri tasoihin: liitto-piiri-yhdistys
annettujen ohjeiden puitteissa
Ääni- ja valotekniikan asentaminen paikoilleen viikolla 25, sen testaaminen Sosiaalisia taitoja ja tietoteknistä osaamista.
sekä hoitaminen esitysten ajan 25.6.-14.7.2019. Työaika yhteensä 2 viikkoa.

Leppävirta

Leppävirran Teatteriyhdistys ry

Terveyden ja hyvinvoinnin editäminen Leppävirralla, kaikissa
ikäryhmissä.
Tuemme leppävirtalaista harrastajateatteritoimintaa tuottamalla
kesäteatteriesityksiä Konnuksen kesäteatterissa. Teatteriopetus
tapahtuu kansalaisopiston piirissä, ja yhdistyksen roolina on huolehtia
esitysten markkinoinnista, materiaalihankinnoista ja mahdollisista
palkkakuluista esimerkiksi teknisten avustajien osalta.

Leppävirta

25.6.-14.7.2019 (10 esitystä,
noin 5h/esitys sekä muutama
tunti perehdytystä ennen
esitysten alkamista

eveli.pennanen@gmail.com

Eeva-Liisa Pennanen

0400579224

eveli.pennanen@gmail.com

Ei ole

Leppävirran Viri

Leppävirta

Seuran toiminta-ajatus: Leppävirran Viri ry on vuonna 1937 perustettu Kesäohjaaja/toimistotyöntekijä
yleisseura, jonka kotipaikka on Leppävirta. Viri on kasvattajaseura ja
toiminnan painopiste on nuorison harraste- ja kilpailutoiminta.

Lasten kesäleirillä/harjoitusvuoroilla liikunnanohjaaminen.
Virin toimistotehtävät.

Liikunnallinen harrastuneisuus. Hyvät sosiaaliset taidot ja
ohjauskokemus.

Leppävirta

Kesäkuu

hiihtelija@hotmail.com

Reetta Nenonen

0503391600

hiihtelija@hotmail.com

www.leppavirranviri.sporttisaitti.com

Sorsakosken kyläyhdistys ry

Leppävirta

Kylän kehittäminen ja asukkaiden hyvinvointi ovat kyläyhdistyksen
tärkeimmät tavoitteet.

Kesätalkkari

Ruohonleikkuu ja muut sovitut kiinteistönhoitoon liittyvät tehtävät.

Huolellisuutta ja tarkkaavaisuutta koneiden käytössä. OmaSorsakoski
aloitteisuutta ja kykyä tehdä päätöksiä. Työhaluja ja mielellän
myös kiinnostusta kyläyhdistyksen toimintaan. Hyvät
sosiaaliset taidot ovat plussaa,

Jaksotettuna kesä-, heinäelokuulle

www.sorsakoski.fi

Iris Niskanen

040 7752111

ihniskanen@gmail.com

www.sorsakoski.fi

Finn'EM Ry

Siilinjärvi

Finn'EM Ry on päivystyksen ja ensihoidon ammattilaisten työssä
jaksamista, kansainvälistymistä ja koulutusta kehittävä yhdistys.

Finn'EM2019 Konferenssin Tuotannon Tuotannon assistentti. Esitteiden lähetys, tietojen taulukointi, valokuvaus ja
Assistentti
valokuvien editointi.

Kesäkuu-elokuu2019

eeva.tuunainen@finnem.fi

Eeva Tuunainen

040-7182911

eeva.tuunainen@finnem.fi

finnem.fi

Siilinjärven 4H-yhdistys ry

Siilinjärvi

Lapsi- ja nuorisojärjestönä 4H:lla on kasvatustehtävä. Tavoitteenamme Kotipalvelutyöntekijä
on, että toiminnassamme mukana olevista lapsista kasvaa aktiivisia,
vastuullisia, suvaitsevaisia ja yritteliäitä aikuisia.

Ikäihmisten viriketoiminta sekä palvelutaloissa, että vanhusten kotona.
Tehtäviä voivat olla myös pienet kotityöt ja puutarhatyöt. Viriketyö sisältää
juttuseurana olemista, vierellä kulkemista mm.ulkoillessa ja
kesätapahtumissa. Kotityöt sisältävät asunnon siistimisessä apuna olemista
ja puutarhatyöt sisältävät mm.kasvien istuttamista ja kitkemistä, haravointia
ja kukkien kastelua.

Toivomme nuoren olevan avoin, rehellinen, reippaasti toimeen Siilinjärvi
tarttuva ja asenteeltaan positiivinen. Vaatimuksena tehtävään
on sujuva suomenkieli. Nuoren tulee tulla toimeen eri ikäisten
ihmisten kanssa ja olla vuorovaikutuksessaan rohkea ja
iloinen. Arvostamme jos nuorella on hallussaan työelämän
perus pelisäännöt, mutta toki olemme työelämäkasvattajina
tukemassa työsuhteen aikana.

Kesäkuun aikana

siilinjarvi@4h.fi

Päivi Partanen

0408245301

siilinjarvi@4h.fi

https://siilinjarvi.4h.fi/

Siilinjärven Pesis ry

Siilinjärvi

Siilinjärven Pesis on vuonna 1987 perustettu pesäpalloseura. SiiPe
haluaa olla koko perheen menestyvä urheiluseura.

SiiPe järjestää päivittäisen paikallisille 1-3-luokkalaisten kesäleirin
Siilinjärven Siilinlahden koululla ja koulun ympäristössä 3.-20.6.2019.

Haemme luotettavaa, sosiaalista ja lasten kanssa toimeen
tulevaa nuorta.

Siilinjärvi

3.-20.6.2019

toimisto@siipe.fi

Seppo Kiiski

044 537 1955

saa.kiiski@gmail.com

www.siipe.fi

Pesiskoulun ohjaaja toimii SiiPen Naperopesiksen sekä Pesiskoulun
ohjaajana. Ohjaaja työskentelee Pesiskouluvastaavan apuna. Kokemusta
pesäpallosta ei tarvita, mutta innostunut asenne liikuntaan ja lasten
liikuttamiseen on edellytys. Pesiskoulu järjestetään useammalla kentällä
Siilinjärven alueella.

Katsomme eduksi jos olet:

Siilinjärvi

3.6.-11.8. erikseen sovitusti

toimisto@siipe.fi

Niko Malvila

045 161 0141

niko.malvila@siipe.fi

www.siipe.fi

Kentän huolto ja hoito päältäajettavalla.
Harjoituskeskuksen ylläpito, varusteiden järjestely ja siivous.
Muut omaa osaamista vastaavat työt.
Tarinalaakson ja Vuorelan frisbeegolfkenttien monipuolisia
huoltotoimenpiteitä (vimeistelyraivaus käsityökaluilla, hiekkojen levitys
heittopaikoille ja muut kentän siistimiset).

Ajotaito (päältäajettava ruohonleikkuri)

Siilinjärvi

3.6-2019-16.6-2019

maru.gronroos@toivalanurheilijat.fi

Maru Grönroos

0400178214

maru.gronroos@toivalanurheilijat.fi toivalanurheilijat.sporttisaitti.com

Kiinnostus ulkona ja luonnossa tapahtuvaa työskentelyä
kohtaan on välttämätön työn onnistuneelle suorittamiselle.
Kokemusta käsikäyttöisten puutarhatyökalujen käytöstä
pidetään etuna työntekijää valittaessa. Myös frisbeegolfin
harrastuneisuus katsotaan eduksi mutta ei ole välttämätön.

Siilinjärvi

Kesäkuu

frisbeegolf@veikot.fi

Janne Mönkkönen

0443056441

janne@veikot.fi

www.veikot.fi

Reipas, sosiaalinen nuori.

Suonenjoki,
Rautalampi tai retkien
mukana eri
paikkakunnilla.

Sovitaan erikseen. Työ on
epäsäännöllistä, myös
viikonloppuisin ja iltaisin.
Toivoisimme myös
mahdollisuutta jaksottaa
työtä ennen 3.6 ja 11.8
jälkeen, mikäli se sopii
nuorelle, koska retkiä ja
tapahtumia sijoittuu myös
kesäajan
ulkopuolelle.
Sovitaan erikseen

paula.pakarinen@gmail.com

Paula Pakarinen

0505454742

paula.pakarinen@gmail.com

ei ole

inna.kaariainen@gmail.com

Inna Kääriäinen

0504015574

inna.kaariainen@gmail.com

www.suonenjoen-nv.sporttisaitti.com

ääni- ja valaistustekniikan hoitaja

Päiväleiriohjaaja

Kuopio, ajoittaiset
päivän mittaiset
matkat Suomen
sisällä.

Haemme leirille 15-17-vuotiaita apuohjaajia vastuuohjaajien avuksi. Leiri
toimii päivittäin 8.30-15.30. Leirillä ei yövytä, vaan osallistujat yöpyvät
kotona.
Siilinjärven Pesis ry

Siilinjärvi

Siilinjärven Pesis on vuonna 1987 perustettu pesäpalloseura. SiiPe
haluaa olla koko perheen menestyvä urheiluseura.

Pesiskouluohjaaja

- sosiaalinen, positiivinen ja energinen
- omatoiminen
- lasten kanssa toimeen tuleva
- kiinnostunut liikunnan ohjaamisesta ja valmennuksesta

Toivalan urheilijat ry

Siilinjärvi

Perinteinen jalkapalloseura hyvähenkisessä "maalaismaisemassa".

Kentän huolto sekä
harjoituskeskuksen ylläpito

Vuorelan Veikot ry

Siilinjärvi

Vuorelan Veikot on monipuolinen urheiluseura, jonka lajivalikoimaan
kuuluvat frisbeegolf, rullakiekko, salibandy ja katulätkä.

Frisbeegolfkentän hoitaja

Suonenjoen Kehitysvammaisten tuki ry

Suonenjoki

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suonenjoen alueella
kehitysvammaisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja
elämänlaatua. Yhdistys on Kehitysvammaisten Pohjois-Savon tukipiiri
ry:n jäsen. Valtakunnallisena kattojärjestönä on Kehitysvammaisten
tukiliitto ry.

Avustaja

Ryhmäavustaja auttamaan esim. tapahtumissa, retkillä.

Suonenjoen Naisvoimistelijat Ry

Suonenjoki

Joukkuevoimistelun apuohjaaja

Valmennusryhmien apuohjaus sekä tuntien suunnittelu ja seuranta yhdessä Voimistelutausta on hyödyksi.
päävalmentajan kanssa.

Suonenjoen Pallo -52 ry.

Suonenjoki

Suonenjoen Naisvoimistelijat tuottaa laadukasta, turvallista ja
ihmisläheistä liikuntapalvelua lapsille ja nuorille. Kesällä toiminta
painottuu joukkuevoimistelun valmennusryhmiin.
Jalkapalloseura, jolla on harrastustoimintaa lapsista aikuisiin.

Jalkapallokoulun ohjaaja

Jalkapallokoulu on tarkoitettu pääasiassa 2012-13 syntyneille lapsille, jotka Osaa jalkapallon pelaamisen perustaidot ja osaa ohjata lapsia Suonenjoki
eivät ole vielä SuPan harrastustoiminnassa mukana. Jalkapallokoulua on
harjoitteisiin ja pelaamiseen.
koululaisten kesäloman aikana 2-3 krt/viikossa 1-1,5 tuntia kerrallaan
iltapäivisin/alkuillassa. Ohjaajan tehtäviin kuuluu suunnitella ja vetää
jalkapalloa lapsille.

3.6.-11.8. välisenä aikana 2-3 heikkitoivanen@pp.inet.fi
kertaa viikossa.

Heikki Toivanen

0405109764

heikkitoivanen@pp.inet.fi

www.supa-52.fi

Suonenjoen Palvelus- ja
Seurakoiraharrastajat
Suonenjoen Vasama Ry/ratsastusjaos

Suonenjoki

Koiraharrastus seura

Ruohonleikkaaja

Leikata koiran koulutuskentän nurmikkoa. n. 2h/vko

n. 1.6.-30.8.2019

mariliisa.makiullakko@gmail.com

Mari-Liisa Mäki-Ullakko

0503627396

mariliisa.makiullakko@gmail.com

www.spsh.org

Suonenjoki

Suonenjoen Vasama järjestää toimintaa useissa eri lajeissa (mäkihyppy, Leiriemo
hiihto, ratsastus, lentopallo, suunnistus, yleishurheilu) eri ikäisille,
erityisesti lapsille ja nuorille.

Kesätyöntekijän tehtäviin kuuluu leiriläisten iltaohjelman suunnittelua ja
toteuttamista. Leirikisojen järjestämistä ja kilpailuissa avustamista. Lisäksi
erilaisten tapahtumien järjestämistä ja järjestelyihin osallistumista.
Leiriläisten avustamista hevostaidoissa ja hevosen varustamisessa.
Asiakaspalvelua.

Raviradankatu 1,
Suonenjoki
Vaaditaan kokemusta erilaisten hevosten kanssa toimimisesta. Suonenjoki
Hakijan tulisi osata hoitaa hevonen sekä varustaa hevonen.
Hakijalta edellytetään hyviä sosiaalisia taitoja sekä
asiakaspalveluhenkisyyttä.

3.6.-9.8.2019 (tarkemmat
ajankohdat sovitaan hakijan
kanssa erikseen)

talli@vanhamaki.fi

Jaana Seppänen

0503214097

talli@vanhamaki.fi

suonenjoenvasama.sporttisaitti.com

Harjurannan Nuorisoteatteri Ry

Varkaus

Kesätyöntekjä kahvila ja
matkailupalveluihin

Varkaus

24.6.-11.8.2019

tenuha@gmail.com

Jussi Mikkonen

0405705185

tenuha@gmail.com

www.nuorisoteatteri.org

Varkaus

Pesiskouluohjaajan tulee tulla toimeen lasten kanssa,
pesiskoululaiset ovat leikkikoulu- ja alakouluikäisiä.

Varkaus

Kari Rissanen

040 359 4083

kisapojat@gmail.com

https://pkp.sporttisaitti.com/

Varkaus

kisapojat@gmail.com

Kari Rissanen

040 359 4083

kisapojat@gmail.com

https://pkp.sporttisaitti.com/

Varkauden Kenttä-Veikot ry

Varkaus

Kesätyöntekijä

Yleisurheilukouluryhmien ohjaajana toimiminen, avustaminen kilpailuiden
valmisteluissa ja kilpailuissa ja muut seuran toimintaan liittyvät tehtävät.

Liikunnasta kiinnostunut, sosiaalinen, tulee lasten kanssa
Varkaus
toimeen ja omaa perustason tietotekniset taidot (Word, Excel,
sähköposti).

alustavasti kesäkuu, sovitaan
tarkemmin myöhemmin
kesä-elokuu, sovitaan
tarkemmin lähempänä
Keästyö ajoittuu koulujen
kesälomakaudelle 3.631.8.2019, yleisurheilukoulut
kokoontuvat iltaisin.

kisapojat@gmail.com

Puurtilan Kisa-Pojat ry

Tehtäviin kuuluu: kahvipalveluiden hoitaminen, matkailuneuvonta,
siivoustehtävät, satamapalveluiden hoito, pihatyöt, markkinointi ja
tapahtumien järjestäminen
Pesiskoulujen sisällön suunnittelu sekä sovitun ohjelman ohjaaminen
pesiskouluissa.
Jäätelökioskissa myyntityö sekä muut kioskin toimintaan liittyvät tehtävät

Hygieniapassi, kieliet (englanti välttämätön, venäjä eduksi),
asiakaspalveluhenkisyys

Puurtilan Kisa-Pojat ry

Harjurannan Nuorisoteatteri ry on aktiivinen kulttuuritoimija koko
Varkauden alueella. Kesäisin toimimme Varkauden vierassataman
palvelutuottajana.
Puurtilan Kisa-Pojat on varkautelainen pesäpalloseura, jonka mottona
on "Läpilyöntejä läpi elämän"
Puurtilan Kisa-Pojat ry on varkautelainen pesäpalloseura, jonka
mottona on "Läpilyöntejä läpi elämän"
Varkauden Kenttä-Veikot toivottaa kaikki liikunnasta pitävät lapset,
nuoret ja aikuiset tervetulleiksi mukaan yleisurheilun pariin. Yleisurheilu
tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen liikunnan harrastamiseen.

nuoriso.varkkv@gmail.com

Jukka Ollikainen

+35850 5616425

nuoriso.varkkv@gmail.com

https://varkkv.fi/

Varkauden Teatterin kannatusyhdistys
ry

Varkaus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja tukea
näyttämötaidetta Varkaudessa ja sen lähiympäristössä

kesäapulainen

Vekara Varkaus 2019 -tapahtuman Teatterin Taikaa -työpajan ohjaajan
assistentti ja lipunmyyjä.

Aktiivinen, innostunut ja hyvät sosiaaliset taidot. Teatterin
harrastuneisuus eduksi.

3-15.6.2019

tiia.pakarinen@varkaudenteatteri.fi

Tiia Pakarinen

0443648822

tiia.pakarinen@varkaudenteatteri.fi http://www.varkaudenteatteri.fi/

Pesiskouluohjaaja
Jäätelökioskin myyjä

Suonenjoki

Varkaus

Varkauden Teatteri
Varkaus

