
 
 

 

SUUNNISTUS: KUNTORASTIEN JÄRJESTÄJÄ JA KOULUKARTTOJEN AJANTASAISTAJA 

Suunnistusjaosto etsii 15-29 -vuotiasta nuorta kuntorastien järjestämisen tehtäviin. Tehtävät ajoittuvat 

kesä–heinäkuulle.  

Työtehtäviisi kuuluvat seuraavat: 

• Koulujen pihakarttojen ajantasaistaminen (Beckerin ja Kalliolan koulut, Kansis-keskus, Koittilan ja 

Vuojalahden koulut) 

• Kuntorastien järjestäminen (2–3 kpl) 

• Kuntorastien markkinoinnin suunnittelu ja toteutus sekä konseptin kehittäminen siten, että 

tapahtumien vetovoima etenkin lasten ja nuorten keskuudessa paranee.  

Tehtävään hakevilta edellytetään suunnistustaitoa ja oma-aloitteisuutta. Kartanpiirto-ohjelmien (esim. 

Ocad, Purple Pen) käytön osaaminen katsotaan eduksi.  

Työaika on 60 tuntia (noin 10 työpäivää), ja palkka kyseiseltä ajanjaksolta 700 € (brutto). Työajan käyttö on 

sovittavissa joustavasti, kunhan kokonaistyöaika täyttyy. 

Hakuaika tehtävään on 24.5. - 7.6.2021. Hakemukset perusteluineen ja mahdollisine liitteineen pyydetään 

toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen suunnistus.kalske@gmail.com viimeistään 7.6. klo 16. 

Tavataan urheilun parissa! 

Ystävällisin terveisin, 

Kangasniemen Kalskeen suunnistusjaosto 

 

PUULAN PYÖRÄILY: TAPAHTUMAKOORDINAATTORI 

Etsimme 15-29 -vuotiasta nuorta / nuorta aikuista heinäkuun 31. järjestettävän Puulan Pyöräilyn järjestely- 

ja toteutustehtäviin.  

Työtehtävät sisältävät muun muassa: 

• Ilmoittautumisten seuraamista 

Oletko 15–29-vuotias ja kiinnostunut liikunnan 

parissa työskentelystä Kangasniemellä kesällä 

2021? Kangasniemen Kalske etsii kolmea kesä-

työläistä seuran toiminnan järjestämiseen! 
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• Kotisivujen päivitystä 

• Palkintojärjestelyjä yhteistyöyritysten kanssa 

• Käytännön järjestelyjä ennen tapahtumaa ja sen aikana 

• Palautteen keräämistä 

Toivomme hakijalta: 

• Kiinnostusta tapahtumajärjestämistä kohtaan 

• Innostuneisuutta ja aktiivista työotetta 

• Vastuullisuutta 

• Mahdollisuutta oman auton / muun kulkuneuvon käyttöön  

Tehtävän palkkaus on 700 € (brutto). Kokonaistyöaika on 60 tuntia. Työaika jakautuu useammalle viikolle, 

joten tehtäviä on jo alkukesästä. Tältä osin työaika on sovittavissa joustavasti. Suurin osa tunneista 

kohdistuu kuitenkin varsinaiselle tapahtumapäivälle sekä sitä edeltävälle ja sen jälkeiselle päivälle.  

Pyydämme lähettämään vapaamuotoiset hakemukset 7.6. mennessä sähköpostilla osoitteeseen 

hannutiusanen15@gmail.com.  

Tarjoamme kokemuksen olla mukana liikuttamassa ihmisiä mukavassa porukassa! 

 

YLEISURHEILU: IKÄRI- JA URHEILUKOULUOHJAAJA 

Etsimme 15-29-vuotiasta nuorta / nuorta aikuista kesä-heinäkuussa sovittavana ajankohtana ikäreiden 

järjestelypuuhiin ja urheilukoulun ohjaukseen.  

Työtehtäviin kuuluu: 

• Ikäreiden pöytäkirjojen valmistelu 

• ikäreissä toimitsijana olo 

• urheilukoulun suunnittelua ja ohjausta 

• työpäivät tulisi olemaan maanantai ja keskiviikko illat  

Toivomme hakijalta  

• innostunutta ja aktiivista asennetta työhön 

• kiinnostusta ohjaukseen  

• yleisurheilu tausta on plussaa 

• Vastuullisuutta  

Ohjaukseen on mahdollista saada Teams-koulutusta ja tukea. Toivommekin, että jo hakuvaiheessa 

huomioit, että pääsisit keskiviikkona 2.6 klo 16-19 Etelä-Savon Liikunnan järjestämään Teams-

ohjaajakoulutukseen. Koulutus maksetaan puolestasi.  

Tehtävän palkkaus 700 € (brutto) ja kokonaistyöaika on 60 tuntia, johon sisältyy opastus. Työaika painottuu 

tietyille viikoittain toistuville illoille. 

Vapaamuotoiset hakemukset 30.5. mennessä sanna.albrecht-tiihonen@outlook.com.  
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