Yhdistyksen
virallinen
nimi

www-sivujen osoite

Kesätyöntekij Tehtävänkuvaus
än
tehtävänimik
e

Eduksi katsotaan mitä erityistaitoja
tehtävä vaatii?

Kesätyön
ajankohta

Kerhovetäjä

Toimia salibanyn
kesäkerhojen
ohjaajina
salibandyhallilla.

Salibandyn
osaamista ja
toimeen tulemista
lasten ja nuorten
kanssa.

Kesäkuussa Forssa
kaksi viikkoa
peräkkäin
enen
juhannusta

jukka.rantanen@fosu.fi

Jukka
Rantanen

Koijärven
Kunto ry

www.koijarvenkunto.fi Pallokerhon
vetäjä

Toimia
pallokerhon
vetäjänä. Työhön
kuuluu
päivittäisten
toimintojen
suunnittelu ja
niiden
toteuttaminen.

Urheilullisuus,
hyvät sosiaaliset
taidot, kokemus
ryhmien
ohjaamisesta
katsotaan eduksi,
pitkäjänteisyys.

Heinäelokuun
vaihde

www.koijärvenkunto.fi

Ari Lyytinen

Feeniks
Basket ry

https://peda.net/urhe Apuohjaaja
iluseurat/fbf

Apuohjaajaksi
seuran kesäleirille
Eerikkilään
Nuorten
kesätreenien
vetäminen
Toimiston
aputehtäviä

Nautitte nuorten
ohjaamisesta ja
tulette hyvin
toimeen nuorten
kanssa.
Koripallotuntemus
on eduksi mutta ei
välttämätön.

2 viikkoa
Forssa
heinäkuussa
tai muuten
nuoren
kanssa
sovitusti

Forssan
www.fosu.fi
Suupparit ry.

Matkun
www.matkunkyla.ning kesäapulaine Avustamista
Reipasta mieltä ja Heinäkuu
Kyläyhdistys .com
n
keittiötöissä,
oma-alotteisuutta.
ry.
siivoilua, pihatöitä
sekä mahdollisesti
kesäkahviossa
työskentelyä.
Forssan
Koripojat ry

www.fokopo.fi

Avustavat
toimistotyöt

Uuden kauden
Ei erityistaitoja.
valmistelevat työt, Yhdistyksen väkeä
toimiston ja
mukana koko ajan.
urheiluhallin
varusteiden
inventaario ja
siivous.

Kesätyön Yhdistyksen
Lisätietojen Lisätietojen
sijainti /
sähköpostiosoite tai www- antajan nimi antajan
paikkakunt osoite kesätyöhakemuksille
puhelin
a

Forssa

Forssa

Sopimuksen Forssa,
mukaan
FoKoPon
toimisto

Lisätietojen
antajan sähköposti

Kesätyöpaikkoje
n määrä

+358 40 778
8543

jukka.rantanen@fosu.fi

2

0505651536

arilyytinen@outlook.co
m

2

kirsi.ylosmaki@feeniksbas Kirsi
ket.fi
Ylösmäki

0407514820

kirsi.ylosmaki@feeniksb 2
asket.fi

tomppa.syrjanen@gmail.c Tommi
om
Syrjänen

0440242674

tomppa.syrjanen@gmail 1
.com

Arja Kotavuo 0405111945

arja.kotavuo@fokopo.ne 2
t

arja.kotavuo@fokopo.net

Kojon
www.koijarvenalueen kunnostus/m
Kyläyhdistys kylat.fi
aalaus ja
ry
ympäristönho
ito

linjareipas työhön
autopysäkkikatost tarttuva nuori
en kunnostus ja
maalaus sekä
Koijärven
koulu/päiväkodin
pihan ja laavun
ympäristön hoito

Forssan
https://forssannaisvoi Sporttileirin
naisvoimiste mistelijat.sporttisaitti ohjaaja
lijat Ry
.com/fnv/

Lasten
urheiluleirin
ohjaajan
työnkuvaan kuuluu
leiritoiminnan
suunnittelu ja
toteutus yhdessä
nuorisovalmennus
päällikön kanssa.
Leirin aikana
liikutaan
monipuolisesti ja
tarkoituksena on,
että lapsi saa
positiivisen kuvan
liikkumisesta.

kesäkuussa

- Voimistelutausta Kesäkuu /
- Kokemusta lasten sovittu
kanssa
ajankohta
toimimisesta
Valmennus/ohjaaja
koulutus katsotaan
eduksi
- Reipas ja
luote ava
- Tykkää olla lasten
kanssa

Forssa,
Koijärvi

leila.virtaranta@surffi.net Virtaranta
Leila

0405183226

leila.virtaranta@surffi.n 1
et

Forssa,
Talsoilan
koulu

https://forssannaisvoimist Elina
0408408860
elijat.sporttisaitti.com/
Mäkitulokas

fnv.nuorisovalmennuspa 2
allikko@gmail.com

Forssan
Salama ry.

www.forssansalama.fi Ohjaaja

Kulttuuriyhdi www.kuvio.org
stys Kuvio ry

PR-sissi

Kesän
urheilukouluryhmi
en ohjausta omien
taitojen mukaan
sopivalle
ikäryhmälle.
Tehtäviä ovat mm.
ryhmän
ohjaaminen ja
harjoitusten
suunnittelu.
Lisäksi
yleisurheilukilpail
uissa toimitsijana
toimiminen sekä
kesän
juoksutapahtumas
sa Suvi-illassa
talkoolaisena
toimiminen kuuluu
tehtäviin.

Eduksi katsotaan
kesä-, heinä- Forssa/Urh forssansalama@surffi.net
harrastuneisuus,
ja elokuu
eilukenttä
urheilullisuus ja
hyvät sosiaaliset
taidot. Rohkeus,
rehellisyys ja omaaloitteisuus ovat
arvostettavia
asioita
aikaisempien
rinnalla.

Atte Lahti

Kuvion ja kuvion
hankkeiden sekä
alueen
kulttuurista ja
taiteesta
tiedottaminen ja
valokuvaaminen.

Vaadittavat
erityistaidot:
- taito kirjoittaa
blogiteks ä
- taito valokuvata
(yhdistyksellä on
kamera ja
videokamera)
- sosiaaliset taidot
- tietotekninen
osaaminen

Vastaava
050 592 1914 toimisto@kuvio.org
kulttuurituot
taja Minna
Lehtola

Kuvion
kesäleireillä
leiriohjaajan
apuna oleminen.
Muut yhdistyksen
työtehtävät.

viikot 26-27

Forssan
toimisto@kuvio.org
seutu ja
Kuvion
toimisto:
Saksankat
u 1, 30100
Forssa

044 2808874

forssansalama@surffi.ne 2
t

1

LounaisHämeen
Rasti ry

www.lhr.fi

Salo-Uskelan http://saloSeura ry
uskelanseura.fi/

suunnistusap Lasten ja nuorten Suunnistustaito
ulainen
suunnistusharjoitu katsotaan eduksi
ksissa sekä muissa
seuran
järjestämissä
tapahtumissa
avustaminen sekä
kilpailutulosten
toimittaminen
lehteen.

sovitaan
erikseen

Luetteloija

kesäSalo
heinäkuu
(sovittavissa
myöhemmin)

Vuonna 2018
yhdistys otti
talteen 2000-luvun
alussa
toimintansa
lopettaneiden
Salon
paikallisradion ja television
arkistoaineiston,
joka olisi muutoin
hävitetty.
Kesätyöntekijä
kävisi läpi
aineiston ja
luetteloisi sen. Nyt
saatujen
laatikoiden
sisällöstä ei ole
tarkkaa tietoa,
mutta ne
sisältävät erilaisia
videotallenteita ja
radiohaastatteluja
seudun
tapahtumiin ja
ihmisiin liittyen.

Työtä edesauttaa
kiinnostus
historiasta,
järjestelmällisyys
ja tietokoneen
käyttötaito.

LounaisHämeen
kunnat

jaakko.kuusinen@surffi.net Tero
Julkunen

040 702 3850 terojulkunen@hotmail.c 2
om

http://salo-uskelanseura.fi Pirjo Juusela 044 7784888

salouskelanseura@gmai 1
l.com

Salo-Uskelan http://saloSeura ry
uskelanseura.fi/

Näyttelyvalvo Yhdistys järjestää
ja
vuonna 2019
vanhoista
valokuvista
valokuvanäyttelyn,
jonka avoinnapito
ja valvonta olisi
kesätyöntekijän
tehtävänä. Yleisö
myös usein haluaa
kertoa muistojaan
vanhoihin
valokuviaan
liittyen tai jokunen
saattaa kysyä
kuviin liittyvää.

Työssä auttaa
positiivisuus,
avuliaisuus,
palveluhenkisyys.

kesäSalo
heinäkuu
(tarkentuu
myöhemmin)

http://salouskelanseura.fi/

Pirjo Juusela 0447784888

Salon
www.salpa.net
Palloilijat ry

Liikunnan
apuohjaaja

Nuoren toivotaan
olevan
liikunnallinen,
positiivinen ja
vastuuntuntoinen.
Lajituntemus
katsotaan eduksi.

Kesätyö
ajoittuu
kesäkuusta
elokuun
alkuun,
miten asia
sovitaan
nuoren
kanssa

toimisto@salpa.net

Vesa
Valkonen

Kevät, kesä ja
syksy on täynnä
jalkapallokouluja,
leirejä ja
turnauksia. Nuori
toimii
innostuneesti
aikuisen kanssa
ohjaajana näissä
tapahtumissa.
Taitoluistelun
kesäleiri tarjoaa
nuorille hienon
paikan toimia
leirillä
apuohjaajana.
Kesäkuun leiri
kokoaa yhteen
koko VarsinaisSuomen
taitoluistelijat
nauttimaan Salon
urheilullisesta
tunnelmasta.

Salo

salouskelanseura@gmai 1
l.com

040-6341999 vesa.valkonen@salpa.ne 1
t

Salon Vilpas wilpasjalkapallojunior Jalkapalloleik Jalkapalloleikkikou Harrastanut
4.6-10.9,
jalkapallo
it.sporttisaitti.com
kikoulun
lun ohjaajana
jalkapalloa, tykkää viikot 27-29
ohjaaja
kerran viikossa,
lapsista,
taukoa
lisäksi mukana
kiinnostunut
3BOLD HIPPO
valmentamisesta.
CUPissa sekä
tarvittaessa
muissa
tapahtumissamme
.

Salo

hasserobertsson@gmail.co Hasse
m
Robertsson

0500-975662 hasserobertsson@gmail. 1
com

Ihme ja
www.ihmejakumma.c Piha-alueiden
Kumma Tuki om
huoltaja tai
ry
keittiötyöntek
ijä

Salo

minna.makinen@ihmejaku Minna
mma.com
Mäkinen

0447521958

http://vilpaskoripallojunior Ville-Matti
it.sporttisaitti.com/
Nummila

044-3045383 villemattinummila@gma 1
il.com

Työhön kuuluu
piha-alueiden
hoito, pienet
remonttityöt,
maalaukset,
kukkien istutus ja
hoito. Kuitenkin
niin että työ
soveltuu tytöille ja
pojille. Lisäksi
avoinna paikka
liittyen
ruuanvalmistukse
en sekä erilaisiin
muihin keittiön
työtehtäviin.

Salon Vilpas http://vilpaskoripalloj Seuratyönteki Salo Streetbasket
Koripallo Ry uniorit.sporttisaitti.co jä
järjestelyt
m/
Kesälairillä
apuohjaaminen
Open Gym
salivastaa
tehtävät
Tututstuminen
seuran
päivittäiseen
toimintaan

Olet kiinnostunut
työn tekemisestä,
erityisnuori,
huumorintajuinen
ja sosiaalinen.

Kesäkuu

Positiivinen ja
reipas työote
Sosiaaliset taidot
Koripallotausta
Täsmällisyys

jaksotetuna Salo
kesä/elokuu

minna.makinen@ihmeja 1
kumma.com

Salon
www.salonpursiseura. Ohjaaja
Pursiseura ry net

Salon Viesti
ry

Avustavat
ohjaajan tehtävät
lasten ja nuorten
jollakoulu ja
veneilytoiminnass
a. Pienimuotoiset
jollien huoltoon
liittyvät tehtävät.

http://www.salonviest Pesäpallokoul Toimia
i.fi
un vetäjä ja
pesäpallokoulun
toimitsija
vetäjänä ja SaloSaloVolley Volleyssa
lentopallotapahtu
man toimitsijana.
Tehtävänä on
myös kehittää
aloittelevien
ryhmää sekä
uuden
leidipesiksen
vetäminen.

Eduksi katsotaan
jollailu ja/tai
veneilykokemus.
Hyvät
vuorovaikutustaido
t lasten kanssa
toimimiseen.

Kesä- ja
elokuun
aikana
erikseen
sovittavat
päivät

Salo

https://www.facebook.com Tuula
/juniorijaosto/
Suominen

050 3426 802 tuula.suominen@luukku. 1
com

Täytyy tuntea
Heinäkuu
pesäpallon säännöt
sekä pelitaidot ja
kykyä toimia
nuorten 9-16
vuotiaiden tyttöjen
ja poikien kanssa
valmentajan
ominaisuudessa.
Tytöt ja pojat ovat
samassa ryhmässä,
joten arvostamme
tasa-arvoista
elämänkatsomusta
sukupuolien välillä.
Salo-Volley
tapahtumassa
toimitsijana
toimiminen
edellyttää
tietoteknistä
osaamista ja
yhteistyökykyä sekä
kykyä selviytyä
yllättävistä
tilanteista
tulospalvelussa.

Salo

martti.hietanen@pp.inet.fi Martti
Hietanen

0405472373

martti.hietanen@pp.ine 2
t.fi

Salon Vilpas salonvilpasyu.sporttis yleisurheiluse
yleisurheilu aitti.com/
uran
kesätyöntekij
ä

Lasten
yleisurheiluleirillä
sekä
harjoituksissa
ohjaajana
toimiminen sekä
muiden
yleisurheilutapaht
umien
järjestelyihin
osallistuminen

Eduksi katsotaan
sovittavissa Salo
yleisurheilutausta erikseen
sekä lasten kanssa
aikaisemmin
toimiminen

Anna Tukesi
ry

Kesätyöntekijän/t
ekijöiden
toimenkuva
voidaan räätälöidä
sen mukaisesti,
mikä on heidän
kiinnostuksensa
kohde. Meillä on
mahdollisuus
päästä tekemään
avustusten
lajittelutyötä,
avustuspakettien
kasaamista,
toimistotöitä,
tapahtumajärjeste
lyä, infopisteen
töitä, SoMe-töitäoikeastaan
työtehtäviä on
laidasta laitaan.
Meillä
nuorelle/Nuorille
tarjotaan myös
mahdollisuus
luoda oma
hyväntekeväisyyst
apahtuma.

Työntekijän Salo
kanssa
sovittavissa

www.annatukesi.net

Avustustyönt
ekijä/Projekti
työntekijä/Inf
otyöntekijä

minna@lamminen.net

Minna
Lamminen

0414616231

info@annatukesi.net

Sari Pesonen 040 7225437

minna@lamminen.net

1

sari.pesonen@annatuke 1
si.net

Salon
Uimarit ry

www.salonuimarit.fi

Salon
www.ssey.fi
Seudun
Eläinsuojelu
yhdistys

apuopettaja/ Salon Uimarit
ohjaaja
järjestävät
kesäleirin 8-12vuotiaillle lapsille.
Apuopettajan/ohja
ajan tehtävänä on
lasten ohjaaminen
altaalla ja
ulkopuolella mm
urheilupuiston eri
pisteissä
kesäleirin aikana.

Uintitaito on
3.6. pakollinen. Eduksi 14.6.2019
katsotaan erilaiset
lasten ohjaamiseen
liittyvät tehtävät.
Uinnin
ohjauskokemus ei
ole välttämätön.

Eläinsuojeluty Eläinsuojelutyöteh
öntekijä
tävissä
(Avustava)
avustaminen,
eläinten hoito,
tapahtumiin
osallistumista.
Toimenkuvaa
voidaan muokata
hakijan toiveiden
mukaan.

Mannerheim https://halikko.mll.fi/ Kesäkerhon
in
avustaja
Lastensuojel
uliiton
Halikon
yhdistys

Haemme eka- ja
toka-luokkalaisten
kesäkerhon
avustajaa.
Tehtävät:
Kesäkerhon
vastuuaikuisen
avustaminen
(ulkoilua ja
askartelua lasten
kanssa, kerhon
askareissa
auttamista,
ruuanlaitossa
avustamista yms.)

Lasten kanssa
toimeen tuleva,
reipas ja
tunnollinen nuori.
Hygieniapassi.

Salo

puheenjohtaja@salonuima Irene
rit.fi
Paloposki

045 1024 443 kurssivastaava@salonui 1
marit.fi

Sovittavissa Salo
erikseen

ssey.salo@gmail.com

Sari Pesonen 047225437

3.6.14.6.2019

mll.halikko@gmail.com

Helena
Hietala

Salo,
Halikko

ssey.salo@gmail.com

3,58504E+11 mll.halikko@gmail.com

1

1

Mannerheim https://halikko.mll.fi/ Pienten
in
lasten
Lastensuojel
peuhun
uliiton
ohjaaja
Halikon
yhdistys

FC Halikko ry www.fchalikko.com

Haemme ohjaajaa
0-6 -vuotiaiden
lasten peuhuun.
Tehtävät:
Peuhupaikan
rakentaminen ja
pois kerääminen
sekä
tilan/järjestyksen
valvonta.

Apuvalmentaj Haemme
a
reippaita,
urheilullisia ja
mielellään
jalkapallotaustan
omaavia nuoria
valmentajiemme
avuksi
ohjaustehtäviin,
pallokouluun,
turnaustapahtumii
n ja muihin
seuratoiminnan
tehtäviin.

Tehtävään
tarvitaan fyysistä
kuntoa sekä hyviä
sosiaalisia taitoja.

syksyllä,
Salo,
sunnuntaisin Halikko
n 2,5
keskusta
tuntia/kerta

Toivomme hakijalta
kiinnostusta
työskennellä lasten
kanssa ja itsenäistä
otetta työhön.
Jalkapallotausta
katsotaan eduksi.

15.5.- 30.9.
välisenä
aikana 2
vkoa
kesätyönteki
jän kanssa
sovitusti.

mll.halikko@gmail.com

Salo,
irmeli.ojanto@gmail.com
Halikon
asema ja
Salon
urheilupui
sto

Helena
Hietala

3,58504E+11 mll.halikko@gmail.com

1

Irmeli Ojanto 040 557 3062 irmeli.ojanto@gmail.co
m

1

Halikon
www.tammilehdon.fi
vanhustenko
tiyhdistys ry

Päivähoidon Kesätyöntekijä
kesätyöntekij toimii päivähoidon
ä
koulutetun
hoitajan
työparina. Päivän
aikana asiakkaille
tarjotaan
aamupala, lounas
ja iltapäiväkahvi,
joten tehtäviiin
kuuluu normaalit
keittiötehtävät,
mutta ei ruuan
valmistusta.
Lisäksi asukkaiden
kanssa ulkoillaan,
pelataan, luetaan,
lauletaan,
askarrellaan ja
jumpataan. Näissä
kaikissa asioissa
vanhukset
tarvitsevat tukea
ja avustamista.

Reippaus ja
rohkeus auttavat
tehtävän
hoitamisessa.
Kesätyöntekijällä
on mahdollisuus
myös hyödyntää
erityistaitoja, jotka
liittyvät musiikkiin,
liikuntaan tai
vaikkapa käden
taitoihin.

Kesäkuun
puolesta
välistä
eteenpäin.

Salo,
paivahoito@tammilehdon. Eija Laine tai 044-7278302 paivahoito@tammilehdo 1
Halikon
fi
Salla Jolkinn.fi
kirkonkylä
Silfverberg

Rikala-seura http://www.halikko.fi
ry

Museo-opas

Kielitaito, omaaloitteisuus ja
palvelualttius
auttavat työssä
onnistumiseen.

Kesäelokuussa
noin viiden
viikon aikana
torstaisin,
lauantaisin
ja
sunnuntaisin
, 6 h/pv

Salo,
rikalaseura@gmail.com
Halikon
museo,
Kirkkorinn
e 9,
Halikko

Halikon museon
asiakaspalvelu ja
opastus, museon
avaaminen ja
sulkeminen sekä
ympäristön
siisteydestä
huolehtiminen.

Pekka Rinne 044 0328945

pekka.rinne7@gmail.co
m

1

Perttelin
Piketit ry.

www.perttelinpiketit. Leiriapulaine Lounais-Suomen
Toivomuksena on
com
n
partiopiiri
kiinnostus ja
järjestää
innostus lasten ja
Tammileirin
nuorten
Sauvon Ahtelan
ohjaamiseen,
leirikeskuksessa 6.- reippaus sekä
9.6.2019. Leirille leirielämään
osallistujat ovat
sopeutuminen.
iältään 7-9vuotiaita
partiolaisia.
Piketeistä leirille
osallistuu arviolta
30 lasta.
Kesätyöntekijät
ovat mukana
järjestelyissä
ennen leiriä
(suunnittelu,
pakkaus jne.) sekä
lasten kanssa
leirillä, sen
ohjelmassa ja
yleisesti tukena.
Leirin jälkeen
työntekijät
järjestävät
leiritarvikkeet
paikoilleen samalla siivotaan
kokoontumistilaa
mme, koloa.

Tammileiri 6.- Salo,
info@perttelinpiketit.com
9.6. sekä
Kaivola /
muutama
Sauvon
päivä ennen Ahtelan
ja jälkeen
leirikeskus
leirin. Ajat
sovittavissa,
leiriaika
ehdoton.

Marko
Korpela

0503003050

marko.j.korpela@gmail.c 1
om

Kisko-Seura
ry

www.kiskoseura.fi

näyttelyvalvoj Näyttelyvalvoja
a
huolehtii
taidenäyttelyn
ylläpidosta,
opastaa asiakkaita
ja myy
oheistuotteita.
Valvoja voi
osallistua seuran
tapahtumien
järjestelyihin
erikseen
sovittaessa.

Pro
www.prorantakivet.fi
Rantakivet ry

kunnossapitäj Kulttuuritalo Villin
ä
pienet remontti- ja
siivoustyöt kuten
maalausta,
ikkunoiden ja
mattojen pesua
sekä pihatöitä.

Mesuca
Basket ry

Kioskivastaav Uimarannan
a
kioskimyynti,
saunarannekkeide
n myynti, tavaran
tilaukset, paikan
siistiminen.

www.mesuca.fi

Toivomme tahtoa
hyvään
asiakaspalveluun,
kohteliaisuutta ja
oma-aloitteisuutta.
Kielitaito on eduksi.
Osaat etsiä
tarvittaessa tietoa
netistä, jos
asiakkaat kyselevät
vaikkapa Salon
matkailukohteista.

Kesäkuun
alusta
elokuun
alkuun,
kahden
viikon jakso
sopimuksen
mukaan.

Salo, Kisko, jaana.joutsen@gmail.com Jaana
Kivimakasi
Joutsen
ini,
Toijantie
14

Sovittavissa Salo,
marahalme@gmail.com
erikseen.
Kulttuurita
lo Villi,
Vähäsillan
katu 9

Hygieniapassi, oma kesäkuukulkuneuvo,
elokuu
päässälaskutaito,
aktiviinen ja
rauhallinen ote
annettuun
tehtävään.

Salo,
ari.maenpaa@mesuca.fi
Lehmijärve
n
uimaranna
n kioski

Martti
Halme

0407183799

jaana.joutsen@gmail.co 2
m

045 1170 450 marahalme@gmail.com 1

Ari Mäenpää 040-5165692 ari.maenpaa@mesuca.fi 1

Mathildedali www.meri-teijo.fi
n
kulttuuriyhdi
stys ry

Historitanäytt
elyn
avustavat
tehtävät

Näyttelyssä käy
paljon väkeä (2018
yli 12000
ovilaskurin
mukaan), josta
keskikesällä
valtaosa. Kesäheinäkuun pyörii
alueen historian
videoesittely.
Avustajan
päätehtävä on ko.
laitteiden
käynnistys ja
sulkeminen
iltapäivisin.
Tehtävään kuuluu
myös
esittelyaineiston
hoitoa sekä uusien
esittelyjen
ylöspanossa
avustaminen yht.
muutama tunti
iltapäivisin.

Matkat näyttelyyn
tulee tapahtua
omatoimisesti,
mutta ajankohdat
ovat sovittavissa.
Tarvitaan
normaalia
tietoteknistä
osaaminen
läppärin ja
videolaiteiden
käytössä. Nämä
opastetaan tarkasti
ja tukihenkilö on
tarvittaessa
tavattavissa,

Jaksotus tisu ip
juhannuksen
jälkeen n. 4
vko, joustoa
on.

Salo,
olga@mathildedal.fi
Mathideda
lin kylän
rantaalueen
näyttelytil
a

Esko Kahri

0400 503923

esko.kahri@gmail.com

1

Mannerheim https://muurla.mll.fi/ Ohjaaja
in
koululaisten
Lastensuojel
kesäkerhoon
uliiton
Muurlan
yhdistys

Haemme kahta
nuorta ohjaamaan
kesäkerhoa 1. ja 2.
luokkalaisille
lapsille. Lasten
kerhoaika on
arkisin klo 10-15.
Tehtävään kuuluu
toiminta lasten
kanssa ja
toiminnan
suunnittelu
yhdessä toisen
nuoren kanssa.
Toiminnan
suunnitteluun ja
työhön saa
perehdytyksen ja
tukea MLL Muurlan
yhdistykseltä.

Tehtävä vaatii
3.-14.6.
sosiaalisia taitoja
ja valmiuksia tehdä
yhteistyötä lasten
kanssa. Tehtävään
valittujen tulee
osallistua Salossa
MLL:n VarsinaisSuomen piirin
järjestämään
kerhonohjaajien
koulutukseen
lauantaina 27.4.19
(https://www.olett
arkea.fi/kalenteri/k
erhonohjaajienkoul
utus/). Koulutus on
ilmainen, siitä saa
todistuksen ja
pätevyyden toimia
MLL:n
kerhonohjaajana
myöhemminkin
missä päin Suomea
vain.

Salo,
https://muurla.mll.fi/kesat Heli
Muurlan
yo/
Rannikko
nuorisotal
o/Muurla

Mannerheim mll@hajala.fi
in
Lastensuojel
uliiton
Hajalan
Yhdistys

Uimakoulun
apuohjaajan
tehtäviin kuuluu
mm. saunan
lämmittäminen,
uimaryhmän
ohjauksessa
mukana oleminen
uimaopettajan
apuna, ja tilojen
siistiminen
uimakoulun
jälkeen.

Hyvä uimataito, ja 15.kokemus lasten
26.7.2019
kanssa
toimimisesta
katsotaan
tehtävässä eduksi.
Mopo, tai muu
kulkuväline on
myös tarpeen
työpaikalle
pääsemiseksi.

Salo,
mll@hajala.fi
Myllytyryn
lampi,
Vanha
Turuntie
1177
25240
Hajala

Uimakoulun
apuohjaaja

0405635936

muurlan.yhdistys@mll.fi 2

Katja Rousku 040 7467370

katjarousku@gmail.com 1

Mannerheim pernio.mll.fi
in
Lastensuojel
uliiton
Perniön
yhdistys

Kesäkerhon
avustava
ohjaaja

Toimii
kesäkerhossa
avustavana
ohjaajana.
Työskentelee
kerhoon
osallistuvien
lasten apuna ja
tukena. Osallistuu
ja avustaa lapsia
kesäkerhossa
järjestettyssä
toiminnassa.

Lasten kanssa hyvin 3.6.-14.6. tai Salo,
toimeentuleva.
17.6.- 28.6. Perniö
Hyvät sosiaaliset
taidot ja osaa
toimia hyvänä
esimerkkinä ja
mallina kerhoon
osallistuville
lapsille.

mllpernio@gmail.com

Jenna Helle

0415437489

jenna.helle@outlook.co 1
m

Kirakan
www.kirakankesateat Ohjaajan
kesäteatteri teri.fi
assistentti
yhdistys ry

Kesänäytelmän,
Vaahteramäen
Eemeli,
tuotannollisiin
tehtäviin
osallistuminen:
lavasteiden ja
tarpeiston
viimeistely sekä
ohjaajan työhön
osallistuminen eli
palaute
näyttelijäntyöstä
ja
kokonaiskuvasta.
Työnkuvaan kuuluu
myös
somemarkkinointi:
valokuvien ja
videoiden
ottaminen
harjoituksista ja
niiden ja muun
mahdollisen
materiaalin
postaaminen
someen. Lisäksi
haluttaessa nuori
voi osallistua
lasten satutuntien
sekä alakouluille
suunnattujen
draamatyöpajojen
suunnitteluun.

Sosiaalisia- ja
Kesäkuun
Salo,
organisaatiotaitoja 2019 aikana Perniö
sekä
some/markkinointi
osaamista.
Teatteriharrastunei
suus ja luovuus
katsotaan eduksi.

kirakankesateatteri@gmail Lisamaria
.com
Markula

050-4917929 kirakankesateatteri@gm 1
ail.com

Perniön
Www.pernionvpk.fi
vapaaehtoin
enpalokunta
ry

Palovartija/ Palovartijalle
kiinteistöhuol erinäiset
taja
tulityövar oinnit.
Kiinteistöhuoltajal
le paloaseman
jokapäiväiset
työtehtävät ja
kiinteistön ylläpito
ja parannustyöt

Perniön Maa- eija.varvikko@smail.fi näyttely ja
kahvila
kotitalousna
työntekijä
iset ry

Perniön
www.peu.fi/hiihto/
Urheilijat ry /
hiihtojaosto

näyttelyn
valvojana ja
auttaa
kesäkahvilassa

Leiri/kesäohj Tehtävään kuuluu
aaja
kilpahiihtoon
valmistavien
leirien ohjaajana
toimiminen
pääosin alle 14vuotiaille
hiihtäjille.
Toinen suurempi
leiri järjestetään
kesäkuussa 12.14.6 Perniössä ja
toinen syyskuun
lopun yhtenä
viikonloppuna
todennäköisimmin
Jämillä.
Työ sisältää
leiriohjelmien ja
harjoitusten
suunnittelua ja
dokumentointia ja
itse harjoituksien
vetovastuussa
toimimista.

Ripeää otetta
työhön, oma
aloitteellisuutta,
palokuntatausta
katsotaan eduksi
muttei
väl ämätön.
Muut taidot
opetetaan

Kesä ja
heinäkuu

Salo,
Perniö

Hannes.
Aaltonen@pernionvpk.fi

Hannes
aaltonen

hygeniapassi,
kielitaidosta on
hyötyä, avoin ja
sosiaalinen
ihmisten kanssa
toimeen tuleva
henkilö

17.7 - 4.8.

Salo,
eija.varvikko@smail.fi
Perniö,
kirkonkylä

Kesätyöntekijällä
olisi eduksi olla
hiihtäjätausta,
käytännön
kokemusta
kilpahiihtoon
tähtäävistä
kesäharjoi eista ja
kiinnostusta
ohjaajana
toimimiseen.
Harjoitusryhmän
vetäjä toimii
esikuvana ja
esimerkkinä
nuoremmille.
Lasten ja nuorten
liikunnanohjaustoi
mintaan liittyvät
kurssit ja aiempi
ohjaajakokemus
katsotaan eduksi.

Ajankohdat Salo,
jussi.varemaki@gmail.com Jussi
sovitaan
Perniön
Varemäki
tarkemmin kirkonkylä
valittavan
nuoren
kanssa
erikseen,
mutta 1214.6. on
oltava
käytettäviss
ä.

0445864112

Eija Varvikko 0400757980

Hannes.
1
Aaltonen@pernionvpk.fi

eija.varvikko@smail.fi

1

050 328 3601 jussi.varemaki@gmail.co 1
m

Taito
VarsinaisSuomi ry

www.taitovarsinaissu Kesäkässän
omi.fi
apuohjaaja

Kesätyöntekijä
toimii avustavana
"ohjaajana"
koululaisten
kesäkäsityökurssill
a.

Suomusjärve http://suomusjarvensi Saunanlämmi Seuran Sisumajan
n Sisu ry
su.fi/
ttäjä
saunailtojen
yhteydessä
saunojen
lämmitys, siivous
ynnä muut
järjestelytyöt.
Mahdolliset muut
Sisumajan ja
pihapiirin työt.
Saunaillat
viikoittain
keskiviikkoisin ja
lauantaisin.

Käsillä tekemisestä 3.6kiinnostunut ja jo
14.6.2019
taitoja jonkinverran
omaava nuori.
Reipas ja
sosiaalinen.

Työpäivät
sovitaan
kesäelokuun
välille
keskiviikkoja lauantaiilloille

Salo,
salo@taitovarsinaissuomi. Satu Nyberg +358
Rummunly fi
0408499648
öjänkatu 2

Salo,
asko.maattanen@outlook. Asko
Sisumaja com
Määttänen
(Kekkosent
ie 339,
Salo)

salo@taitovarsinaissuo
mi.fi

1

0400 424 428 asko.maattanen@outloo 1
k.com

Suomusjärvi- http://www.suomusja TapahtumaSeura ry
rvi-seura.fi/
ja
museotyönte
kijä

Työ sisältää
työskentelyä
Suomusjärven
kotiseutumuseolla
kesä-elokuussa
viikonloppuisin tai
iltaisin sekä
tapahtumien
valmistelua ja
toteuttamista
tapahtumissa
kuten Suomusjärvipäivä, Avoimet
Kylät -päivä,
Varsinais-Suomen
museopäivä ja
Unelmien
liikuntapäivä.
Ajankohdat ja
tehtävät sovitaan
työntekijän kanssa
yhdessä.

kesäelokuussa,
sovitaan
tarkemmin
työhön
valitun
nuoren
kanssa

Salo,
suomusjarvi.seura6@gmail Mari-Anne
Suomusjär .com
Mielikäinen
vi

044 5667857

marianne.mielikainen@ 1
salo.fi

Ykkösakseli
ry

www.ykkosakseli.fi

Särkisalokoti yhres.fi
yhdistys ry

Kesäsomettaj Kesäsomettajan
a
tehtävänä on
luoda sosiaalisen
median postauksia
Facebookiin ja
Instagramiin
Ykkösakselin
toiminnasta ja
erilaisista
hankkeista.
Kesäsomettaja
kuvaa ja editoi
videoklippejä ja
jakaa niitä
somessa.
Kesäsomettaja
avustaa
Ykkösakselin
viestinnässä ja
markkinointimater
iaalien
tuottamisessa.
Pääasiallinen
kohderyhmä on
nuoret:
kesäsomettaja
kertoo nuoren
näkökulmasta
toiminnastamme
nuorille.

Tehtävään
valittavalta
toivomme
kiinnostusta ja
osaamista someen,
erityisesti
Facebookiin ja
Instagramiin. Osaat
kuvata ja kirjoittaa
ja editoida
videoita. Olet
utelias ja haluat
tutustua uusiin
asioihin ja ihmisiin.
Olet omaaloitteinen ja ideoit
mielelläsi uusia
juttuja. Ehkä sinulla
on blogi/vlogi ja
olet kiinnostunut
viestinnästä silloin tämä
tehtävä sopii
sinulle.

tapahtumaavustaja

Ikäihmisten kanssa kesäkuussa
toimeeentuleva,
2 vk
sosiaalinen, reipas.
Särkisalon alueellla
liikkumista
helpottaa esim.
mopo tai vastaava.

Särkisalokodissa
ikäihmisille
tarkoitettujen
tapahtumien ja
tilaisuuksien
avustaminen sekä
kotikäynnit
toiminnanjohtajan
kanssa.

Viikot 26 ja Salo,
toimisto@ykkosakseli.fi
27, 24.6. Suomusjär
5.7. Lauantai vi
29.6. olisi
mahdollisest
i työpäivä.
Mahdollisest
i muutama
työpäivä
vietetään
OKRAmaatalousn
äyttelyssä.

Salo,
Särkisalo

pirkko.kainiemi@gmail.co
m

Jaana
Joutsen

0503135590

jaana.joutsen@ykkosaks 1
eli.fi

Pirkko
Kainiemi

0400781674

pirkko.kainiemi@gmail.c 1
om

Teijon
www.teijo.fi
Alueen
Kyläyhdistys
ry

Luonnonhoito- Nurmikon leikkuu
ja
ja haravointi sekä
kunnossapito rikka- ja
tehtävät
vieraslajien
kitkeminen. Lisäksi
muut maisema- ja
pihatyöt.

Teijon
www.teijo.fi
Alueen
Kyläyhdistys
ry

yhdistyksen
kesätapahtu
miin

Avustajana
tapahtumarakenta
misessa sekä
tapahtuman
aikaisissa
tehtävissä.

Rikala-seura http://www.halikko.fi
ry

kesäkahvilaapulainen musoe-opas

Trömperin museon
ja kesäkahvilan
asiakaspalvelu ja
opastus, tilojen
avaaminen ja
sulkeminen,
siisteydestä
huolehtiminen,
vastuuhenkilön
opastamana
kahvilatoiminnan
myyntituotteiden
valmisteluun
osallistuminen,
myynti ja tarjoilu.

ToukokuuSalo, Teijo www.teijo.fi
Elokuu
(sovittavissa
erikseen)

Petteri
Saisto

3,58401E+11 petteri.saisto@gmail.co 1
m

Sosiaalisesti avoin
ja hyvät
kanssakäymistaido
t.

ToukokuuSalo, Teijo petteri.saisto@gmail.com
Elokuu
(sovittavissa
erikseen)

Petteri
Saisto

3,58401E+11 petteri.saisto@gmail.co 1
m

Kielitaito, omaaloitteisuus ja
palvelualttius
auttavat
tehtävässä
onnistumiseen.
Kesäkahvilatoiminn
assa hygieniapassi
katsotaan eduksi.

Kesäelokuussa, 34 viikkoa,
keskiviikosta
sunnuntaihi
n 6 h/päivä.

Pekka Rinne 040 0328945

Salo,
rikalaseura@gmail.com
Trömperin
kestikievar
imuseo
Hajalassa,
osoite
Vanha
Turuntie
1326

pekka.rinne7@gmail.co
m

1

Salon
www.muistisalo.fi
Muistiyhdist
ys ry

Kesäavustaja Kesätyöntekijän
tehtävänä on
toimia ohjaajien
apuna
päiväkuntoutukse
n toteutuksessa.
Tehtävä voi olla
mm. ulkoilua,
pelaamista,
visailua,
laulamista ja/tai
soittamista,
keskustelua
asiakkaiden
kanssa.
Päiväpaikka on
turvallinen
ympäristö myös
tuoda esiin omaa
harrastuneisuutta
an esimerkiksi
musiikissa tai
käsitöissä.

Hyvät sosiaaliset
taidot ja rohkeus
kohdata erilaisia ja
eri-ikäisiä ihmisiä.
Luovat
harrastukset (mm.
musiikki,
kädentaidot,
ilmaisutaito) ovat
plussaa.

Kesä-, heinä Salo,
ja elokuussa. Turuntie
Päivätoimint 21
a on 3
päivänä
viikossa,
Työpäivät
erikseen
sovittavissa.

kirsiAnne Alanko 0440319872
marja.kaarlela@muistisalo
.fi

paivapaikka@muistisalo 1
.fi

Uskelan
läntinen
metsästysse
ura Ry

Uitonpirtin ja
sen
ympäsristön
hoitoja
vuokrausten
aikana /
jälkeen.

Uitonpirtin ja sen reipasta mieltä ja
ympäristön
otetta eri
siistimistä ja
työtehtäviin.
ylläpitoa
vuokraustoiminna
n tueksi.
Tehtävään kuuluu
monipuolisesti
sekä sisä- että
ulkosiivousta.

Tehtävän voi
suorittaa
yhtäjaksoise
sti ( esim.
täyssiivouks
ena) ja työ
on
mahdollista
myös
jaksottaa työ
useammalle
viikolla
jolloin
otetaan
huomioon
mökin
vuokraus
tilanne ja
sen mukana
tulevat
hoitotyöt.

Salo,
Uitonnum
mentie
120

aatosjuhani@gmail.com

Aatos
Virtanen

0500704156

aatosjuhani@gmail.com 1

Salon
Teatteri ry

www.salonteatteri.co Teatteriavust Teatteriavustaja
m
aja
toimii
Vuohensaaren
kesäteatterissa
avustavissa
tehtävissä kuten
parkkivalvojana,
lipuntarkastajana
tai
tekniikkahenkilöst
ön avustajana.
Työt ovat
sovittavissa
valitun
mielenkiinnon
kohteiden
mukaan.
Näytelmänä
nähdään
Vuohensaaressa
Myrskyluodon
Maija.

Sosiaaliset taidot
sekä mielenkiinto
teatterialaa
kohtaan ovat
eduksi.

HeinäSalo,
www.salonteatteri.com
Elokuussa
Vuohensaa
esityspäivin ri
ä,
sovittavissa
erikseen

Mia Kuisma

044 031 6650 puheenjohtaja.salonteat 2
teri@gmail.com

Salon 4Hyhdistys ry

www.4h.fi/salo

Olet omaaloitteinen,
yhteistyökykyinen
ja reipas. Et pelkää
kohdata ihmisiä ja
viihdyt lasten
parissa.
Luontoharrastus
katsotaan eduksi.

Kesäheinäkuussa
, tarkempi
aika
sovitaan
valitun
nuoren
kanssa.

Anna
Laakkonen

044 777 8536 anna.laakkonen@4h.fi

leiriohjaaja

Ohjaajana
toimiminen lasten
leirillä, avustavat
tehtävät Reilu
Teko siemensäkkikeräyk
sessä sekä muut
mahdolliset
tehtävät.

Salo,
anna.laakkonen@4h.fi
Yhdistykse
n toimisto
Salon
keskustass
a tai
muualla
Salossa
sovitusti.

2

Mannerheim http://pertteli.mll.fi/
in
Lastensuojel
uliiton
Perttelin
yhdisty

Kesäkerhon/t Kesäkerhon/toimi Eduksi katsotaan
heinäkuun
oiminna
nnan ohjaajan
hyvä organisointi ja aikana
ohjaaja
työnkuvaan kuuluu suunnittelu kyky
-suunnitella
sekä hyvät
toimintaa
sosiaaliset taidot
alakouluikäisille
lasten kanssa
lapsille
toimimiseen.
-valmistella
Eduksi myös
toimintaa,
monipuoliset taidot
hankkimalla
kokkaus, askartelu,
materiaaleja ja
liikunta, yms.
selvittämällä
tarpeita yms.
-ohjata toimintaa
ja innostaa lapset
mukaan
toimintaan.
-jälkitöiden hoito

Perniön
www.peu.fi/koripallo, Salon
Urheilijat ry www.peubasket.fi
kaupungin
(koripallojao
Naarjärven
sto)
uimalan
siisteydestä,
järjestyksestä
ja
lipunmyynnist
ä vastaava
henkilö

Tehtävänäsi on
pitää uimalan
pukuhuoneet,
pesuhuoneet,
sauna, wc-tilat,
laiturit ja
pihaympäristö
siisteinä. Myydä
asiakkaille
uimarannekkeet,
toimia myyjänä
rantakioskissa ja
valvoa yleistä
järjestystä
alueella. Työaika
noudattaa
pääsääntöisesti
kaupungin
määräämää
saunan
aukioloaikaa.
Työ painottuu
iltoihin ja
viikonloppuihin.

Haemme työhön
avuliasta,
palveluhenkistä ja
töihin tarttuvaa
nuorta. Myös omaaloitteisuus on
välttämätöntä.

Työn
ajankohta
sijoittuu
kesä-, heinäja elokuulle
sovitettuna
kolmen
työntekijän
ohjelman ja
toiveiden
mukaisesti

Salo/
Perttelin
alue

mll.pertteli@gmail.com

Mari
Puhakka

Salon
pekka.leikkonen@kolumbu Pekka
kaupungin s.fi
Leikkonen
Naarjärven
uimala,
Uimaranna
ntie 245,
25540
Knaapila

0458435225

mll.pertteli@gmail.com

1

0400 744584

pekka.leikkonen@kolum 1
bus.fi

Perniön
www.pernio.fi
kotiseutuyhd
istys ry

Arkistotyönte Arkistossa olevan
kijä
järjestelemättömä
n materiaalin
järjestelyä
alustavaan
diaarisoitavaan
muotoon.

Rauhallisuutta,
kesäjärjestelmällisyyttä heinäkuu
,
pitkäjännitteisyyttä
, tietokoneen
käsittelytaitoa.
(word tai odt ja
exel)

Salon
Perniö

Jääkiekkose www.kiekkohait.fi
ura Salon
Kiekkohait ry

apuohjaaja

Reipas ja
urheilullinen sekä
jääkiekkotausta
katsotaan eduksi.

Salon
toimisto@kiekkohait.fi
urheilupui
sto/Haipar
k/jäähalli

Someron
www.svensson.fi
seurakunnan
diakoniatyön
kannatusyhd
istys

Keittiöapulai Ruoanvalmistukse Hygeniapassi
Heinäkuu
nen
n avustavat työt. plussaa, ei
väl ämätön.
Sosiaaliset
valmiudet kohdata
laajaa
asiakaskuntaamme
.

Somero

SomeroSeura ry

Museo-opas

www.someroseura.fi

Someron Esa www.someronesa.fi
ry

Kiekkoleirin
apuohjaajana sekä
Haiparkissa
avustavana
työntekijänä.

Työtehtävänä on
valvoa museoilla
olevia näyttelyitä
ja opastaa
museoalueella.

kesän
Kesäkuun ajan
urheilukoulun vetää lasten
vetäminen
urheilukoulua
urheilukentällä;3
kertaa viikossa,613 vuotiaille, (2
ryhmää),n
7h/päivä.

0440 171 146
(PH) tai 050
593 44 33
(APe)

paavo.j.heinonen@gmail 1
.com tai
antero.peijonen@pernio
.salonseutu.fi

Marco
Lindsten

0400533922

marco.lindsten@kiekkoh 1
ait.fi

svenssonintalo@gmail.co
m

Keittiön
Emäntä

044 300 1663 svenssonintalo@gmail.c 1
om

Hakijan tulee olla
heinäkuussa Somero
kiinnostunut
2019 2
historiasta, olla
viikkoa
ulospäinsuuntautu
nut ja osata
keskustella
ihmisten kanssa.
Hyvä ruotsin- ja
englannin kielen
taito katsotaan
eduksi, muut kielet
ovat plussaa.

info@someroseura.fi

Marika
Haapala

0407462845

marika.haapala@somer 1
o.fi

olisi käynyt
kesäkuu
lasten/nuorten
ohjaajakurssin ja
olisi urheilutaustaa
eri lajeista.

kpomppu@seutuposti.fi

Kalle
Pomppu

0500 840071

kpomppu@seutuposti.fi 2

3.614.6.2019

Somero

antero.peijonen@pernio.s Paavo
alonseutu.fi
Heinonen tai
Antero
Peijonen

Someron
Kulttuuri
yhdistys ry

kesämuusikko Kesämuusikko
soittaa eri tiloissa
kaupungilla,
virastoissa ja
laitoksissa. Hänen
tarkoituksensa on
virkistää ja luoda
hyvää oloa
kaupunkilaisille ja
hoitolaitosten
asiakkaille.

Taito soittaa
sellaista soitinta,
jota voi kuljettaa
mukanaan.
Ohjelmistoa pitää
olla jo jonkin
verran. Sosiaaliset
taidot ovat myös
tärkeät, jotta
tilaisuudet
onnistuvat ja
tuntuvat
miellyttäviltä.

Sovitaan
Somero
erikseen.
Todennäköis
esti kesäheinäkuun
vaihde.

liisa.mattila@somero.fi

Liisa Mattila 0447791383

Someron 4H- www.somero.fi
Yhdistys ry

Puistotoimint Henkilö toimii
a,
Kirkonmäen
lastenhoitaja koulun pihalla ja
lähituntumassa
lastenhoitotehtävi
ssä heinäkuun
ajan. Työaika on 10
- 15 välisenä
aikana

tulee toimeen eriikäisten lasten
kanssa,
vastuuntuntoinen.

Heinäkuu,
1.7 - 28.7

somero@4h.fi

Sari
044-7585690, somero@4h.fi
Tuomarmäki perjantaisin
10 - 14

Lounaiswww.hantala.fi
Someron
Kyläyhdistys

kioskinmyyjä

Kahvin ja
jäätelöiden
myynti.
Asiakkaiden
kanssa keskustelu.
Kioskin siistinä
pitäminen. Kassan
laskeminen ja
tilitys.

Sosiaaliset taidot
ovat tärkeät .
Kielitaitokin on
eduksi sillä
notkoissa vierailee
myös
ulkomaalaisia.

ajankohta
Somero
sovittavissa
kesäheinäkuulle

Kioskissa olevien
tuotteiden
myyntiä,
kahvinkeittoa ja
hyllyjen
täydennystä. Myös
kioskin ja sen
ympäristön
siistimistä.

Rohkea ja
sosiaalinen.
Englanninkielitaito
on eduksi, sekä
mopo, tai muu
kulkuväline.

Kesäkuun
Somero,
janne.tolvi@kolattu.fi
alusta
Helsinginti
koulujen
e 925
alkuun ke tai
to- su. Sekä
tarvittaessa.

Someron
Yrittäjät ry

someronkulttuuri.fi

www.yrittajat.fi/varsi Kioskimyyjä
nais-suomenyrittajat/someronyrittajat

Somero

pirjo.merivirta@seutuposti Pirjo
.fi
Merivirta

Janne Tolvi

liisa.mattila@somero.fi

1

2

040 8360178

pirjo.merivirta@seutupo 1
sti.fi

0505216673

janne.tolvi@kolattu.fi

1

Palikaisten lauri.sund@pp1.inet.fi "Kotiapu"
kyläyhdistys
ry

Kesätyöntekijän
työpanos
suunnataan
vanhusten,
liikuntarajoitteiste
n ja
lapsiperheiden
avuksi kodin- ja
puutarhanhoidon
askareissa.

Kesätyöntekijän
Kesäkyvyt ja taidot
Heinäkuu
ratkaisevat mitä
tehtäviä eri
työkohteissa hänen
tehtävikseen
sovitaan.

Sopajuniorit www.sopajuniorit.co
ry
m

Kahvio- ja
Jääkiekkoleirin
Iloinen, reipas ja
keittiöapulain ruokailujen
oma-aloitteinen.
en
järjestäminen
ajalla 28.7 - 31.7.
Kahviossa myyjänä
kotipelien
yhteydessä.

Roller-PEPE,
Somero ry

Myyjä

peperoller.fi

Someron
jäähallilla SM-liiga
otteluissa
kahviossa,
lipunmyynnissä
sekä
fanituotepisteessä
, myyntityötä ja
näihin kuuluvaa
puhtaanapitotyötä
.

28.7 - 30.10

Iloinen, reipas ja
26.4 omaloitteinen
24.4.2019
luonne sekä
joustavuutta
työajoissa, koska
työ pääsääntöisesti
ilta- ja
viikonlopputyötä
epäsäännölliseen
tahtiin. Toimintaa
yleensä 1-2
iltaa/päivää
viikossa.
Hygieeniapassi
luetaan myös
eduksi!

Somero,
lauri.sund@pp1.inet.fi
Palikaisten
kylä

Lauri Sund

0500-736383 lauri.sund@pp1.inet.fi

Someron
jäähalli

02.sopajuniorit@gmail.co
m

Atte Virta

0400 765 728 02.sopajuniorit@gmail.c 2
om

Someron
Jäähalli

rollerpepe@gmail.com

Juha-Matti
Vuorela

0443373169

jm.vuorela@gmail.com

1

2

Someron
www.sopa.fi
Pallo
Lentopallo ry

kesäohjaaja

MLL
mll.fi
Someron
paikallisyhdi
stys ry

Leikkipuistoty Puistotoiminta on
öntekijä
maksutonta
puistotoimintaa 3 12 vuotiaille
lapsille kesäkuun
arkipäivinä klo 914.
Puistotyöntekijä
leikittää lapsia ja
pitää heistä
huolta.
Päivittäinen
kävijämäärä on
keskimäärin ollut
yli 40.

Pitkäjärven
taide ja
kulttuuri ry

Sopan Biitsikesä
2019
tapahtuminen
järjestäminen.
Tarkoituksena on
järjestää
junioreille ja
aikuispelaajille
viikkokisoja 1
krt/vk sekä beach
volley -leiri ja
muita mahdollisia
valmennustapahtu
mia.

www.someronkivimeij näyttelyavust kesätyöntekijä
eri.fi
aja
avustaa näyttelyn
ja kurssien
käytännön
asioiden hoidossa

Lajin
harrastuneisuus
sekä
peruslajitaidot,
sosiaaliset taidot,
innostavuus ja
kannustavuus.

1.6.15.8.2019,
jakaantuu
koko kesän
ajalle
sopimuksen
mukaan

Someron marjaana.sorokin@outlook Emmi
keskusurh .com
Oksanen
eilukenttä
ja
monitoimit
alo

040 6727350

emmioksanen@hotmail.com

2

Tehtävä on
kesäkuu
vastuullista,
itsenäistä
tiimityöskentelyä.
Eduksi katsotaan,
jos on jo kertynyt
kokemusta esim
harrastuneisuuden
puolelta
lapsiryhmien
ohjaamisesta.

Someron someron.yhdistys@mll.fi
Kirkonmäe
n koulun
viereinen
leikkipuist
o

Heidi
Virtanen

0500 534893

someron.yhdistys@mll.fi 2

valmis tarttumaan kesäkuukaikenlaisiin
elokuun
käytännön toimiin: puoliväli
siivous,
lipunmyynti,
teosten osien
kunnostus jne.

Someron kivimeijeri@gmail.com
Kivimeijeri
/Somero

Marika
Jensen

0443080947

kivimeijeri@gmail.com

1

Tammelan
kylät ry

www.kodinpaikka.fi

Yhdistystyönt Haemme reippaita Pärjää
ekijä
nuoria
koulutiedoilla,
kesätapahtumien tehtäviin
järjestely- ja
opastetaan.
tiedotusavuksi
Erityistaidot
mm.
otetaan huomioon
makkaramarkkinoi tehtävänkuvaa
lle ja
muokattaessa.
heinämessuille
sekä avoimet kylät päivään.

Tammelan
4H-yhdistys
ry

https://tammela.4h.fi Hukkakauran Hukkakauran
kitkijä
kitkentä
lähiseudun
maatalojen
pelloilta.

Omatoimisuutta ja
ahkeruutta
tarvitaan.
Mopokortti ja
mopo/mauto tai
skootteri
kulkemiseen.
Kilometrikorvaus
maksetaan.

Kesäkuu

Tammela

HeinäTammela,
elokuun
Forssa,
vaihde, työtä Jokioinen
on tilausten
mukaisesti

info@tammelankylat.fi

Eija Laine

0509172454

info@tammelankylat.fi

tammela@4h.fi

Maria
Kivijärvi

045 699 1030 maria.kivijarvi@4h.fi

1

2

Jänijärven
www.janijarvi.fi
seudun
suojeluyhdis
tys ry

Letkun
Musiikki ry

Luonnonhoito- Jänijärven
ja
yhteisrannan ja
kunnossapito Saloistenjärven
työntekijä
erämaauimaranna
n luonnonhoito- ja
kunnossapitotyöt.
( Pienimuotoista
maalaamista,
öljyämistä,
haravointia,
siistimistä,
polttopuiden
pilkkomista ym).
Yhdistys-ja
infotaulujen
ympäristön
siistimistä.
Mahdollisesti
vesikasvillisuuden
niittotöihin
osallistumista.
Muita mahdollisia
huolto/korjaustöitä.

www.letkunmusiikkiyh Yhdistyksen
distys.fi
toimintaapulainen

Jäsenkirjeiden
laatiminen ja
postitus.
Yhdistyksen
tapahtuma-alueen
hoito.
Avustaminen
tapahtumien
järjestelyssä ja
suunnitelussa.

Kokemusta
ulkotöistä, huoltokorjaustöistä.
Positiivinen asenne
ulkona
työskentelyyn.
Uimataito

Työt sopivat
parhaiten
tehtäviksi
jaksotetusti
alkukeskikesän
aikana.

Tammela, esko.lepankoski@luukku.c Esko
Jänijärven om
Lepänkoski
seutu
/PohjoisTammela

Sosiaalinen.
Aika
Tammela,
Perusosaaminen
sovittavissa Letku
tietokoneen
erikseen.
käyttöön katsotaan
eduksi.

letkunmusiikkiry@gmail.co Juha Touru
m

0408375829

esko.lepankoski@luukku 1
.com

0440845007

jptouru@gmail.com

1

Letkun
www.letkunkyla.net
Maamiesseu
ra r.y.

Työtehtäviin
kuuluu
avustaminen
tapahtumajär
jestelyissä
(juhlat, torit,
messuosasto,
kesäteatteri,
talkoot) ja
kylätalon
kunnossapido
ssa.
Tehtävänimek
e:
yhdistystyönt
ekijä.

Tapahtumajärjest
elyä (osaston tai
alueen pystytystä,
lippujen myyntiä,
kahvin
myyntiä/tarjoilua,
valokuvausta,
äänentoistoa ja
nettiohjausta,
lavastusta,
urheilukerhon
vetoa/apuohjaaja
na toimimista
(tennis, lentopallo,
jalkapallo).
Kylätalon
kunnossapitoa
(ikkunoiden pesua,
lattioiden
vahausta
(kylätalkkarin
apuna), pihaalueen siistiminen
ja kukkien kastelu.

Tammelan
www.nsaura.fi
nuorisoseur
a Aura ry

Kesäteatterit Työtehtävät
yöntekijä
kesäteatterilla:
Lipunmyynti,
kahvilatyöskentely
ja ympäristön
siisteyden ylläpitö.

Koulusta saaduilla
taidoilla pärjää
hyvin, työt
neuvotaan.

Kesä heinäkuu,
sovitaan
nuorten
kanssa.

Hakijalta toivotaan 23.6reipasta ja ahkeraa 7.7.2019
työotetta sekä
iloista mieltä.
Perusmetematiikka
on hyvä olla
hallussa. Valmiutta
työskennellä
iltaisin ja
viikonloppuisin.
Työtehtäviin
opastetaan.

Tammela, www,letkunkyla.net
Letkun kylä (ilmoitus paikasta)
ja kylätalo

Eija Laine

0509172454

eijaliisa.laine@gmail.co 1
m

Tammela, aura.sihteeri@gmail.com
Rauhanie
men
kesäteatte
ri

Piialiisa
Virtanen

0505710416

aura.sihteeri@gmail.co
m

2

Susikkaan
kyläyhteisö
ry

www.susikas.fi

Liesjärven
www.liesjarvi.fi
Kyläyhdistys
ry

Kesäapu

Avustaminen
tapahtumissa,
pienet keittiö
puuhat ja pienet
siivoukset.
Mahdollisesti
kesäkahvion pitoa.
Pieniä
puutarhatöitä
myös
mahdollisesti.

Sosiaalisuus sekä
kyky ja halu oppia
uu a. Luote eva.
Myös kotitöiden
hallinta,
siivoaminen ym.
olisi plussaa.
Kyky työskennellä
myös yksin

esim viikoilla Tammela,
26-27,
Susikas
ajankohdat
sovittavissa.
mahdollisest
i myös
viikonloppun
a

pappakoo@gmail.com

kylätorin ja
kyläjuhlien
kesätyöntekij
ä

Työtehtävät
kylätorilla:
kahvilatyöskentely
, leipominen,
kyläkioskin siivous
ja asiakaspalvelu.
Kyläjuhlat:
kyläjuhlien
palkintojen
kerääminen,
juhlien
järjestämisessä
auttaminen sekä
juhlissa
kanttiinissa myynti
& arpojen myynti.

Hakijalta toivotaan
reipasta ja ahkeraa
otetta työhön sekä
iloista mieltä.
Työtehtävät
pääasiassa iltaisin
sekä
viikonloppuisin.

kesäTammela/L liesjarvilapyska@gmail.co
heinäkuussa iesjärvi
m
pe iltaisin
sekä
heinäkuussa
myös viikolla

Päivi
0400481153
Kangasniemi

Sari
Vesander

pappakoo@gmail.com

1

040-9622493 sari.vesander@gmail.co 1
m

Tammelan
Ryske ry.

www.tammelanryske.f Lasten
Tammelan Ryske
i
urheilukouluj järjestää kesällä
en ohjaaja
lasten ja nuorten
yleisurheilu- ja
jalkapallokoulun,
joiden
ohjaajatiimiin
tarvitsemme
kestyöntekijän.
Urheilukoulujen
ohjaaminen
tapahtuu iltaaikaan. Työhön
kuuluu myös
avustamista kesän
toiminnan
suunnittelussa
sekä
yleisurheilukisojen
järjestelyissä.

Teurowww.teuro.fi
Kuuslammin
Kylätoiminta
yhdistys ry

Kesätapahtu
man
avustavat
tehtävät

Kesätyöntekijöide
n tärkein tehtävä
on leipoa
tapahtumaamme
sämpylöitä ja
pullia. Huolehtia
kylätalon
siisteydestä ja
toimia apukäsinä
jossakin paikassa
kesätapahtumavii
konloppunamme
20.-21.7.

Tehtävä vaatii
reipasta ja omaaloitteista
asennetta sekä
kiinnostusta toimia
lasten liikunnan
ohjaajana.
Tarjoamme myös
mahdollisuuden
lasten
yleisurheiluohjaaja
n koulutukseen
keväällä.

Sopimuksen Tammelan jtrekola2012@gmail.com
mukaan 20.5- Liikuntapui
25.8.2019. sto/Tamm
Työaika 1-3 ela
arki-iltana
viikossa.

Johanna
Rekola

0503377097

Eli haemmme
sosiaaliset taidot
omaavia, käsistään
käteviä,
leipomisesta
tykkääviä suomen
kieltä sujuvasti
puhuvia
nuorukaisia.

akuutein
Tammelan mikko.pietila@teuro.fi
tarve on 15.7- Teuro,
21.7.
Teuron
katsotaan
kylätie 599
sitten miten
hakijalle
sopii jakson
loput päivät

Mikko Pietilä 0400498069

jtrekola2012@gmail.co
m

2

mikko.pietila@teuro.fi

1

