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www-osoite: www.pyhtaa.fi 
Yhteystiedot: Vapaa-aikakoordinaattori Sami Niskanen, sami.niskanen@pyhtaa.fi, 044 767 6676 
Työpaikan osoite: Motellikuja 2, 49220 Siltakylä 
Palkkaus: KVTES 02VAP060 
Työ alkaa: 3.1.2023 tai sopimuksen mukaan. 
Työaika: kokoaikatyö 38,25 tuntia/vko 
Työn kesto: 31.7.2023 asti. 
Haku päättyy: 30.11.2022. 
Jätä hakemus: Hakemukset ja ansioluettelo 30.11.2022 mennessä sähköpostitse sami.niskanen@pyhtaa.fi. 
Haastattelut järjestetään 8.12.2022. 
 
Pyhtään kunnan vapaa-aikapalveluissa on haettavana määräaikainen vapaa-aikaohjaajan tehtävä ajalle 3.1.2023 - 
31.7.2023. Tehtävän pääpaino on nuorisotyössä avoimen nuorisotoiminnan ja kerhojen ohjaamisessa sekä 
suunnittelussa vapaa-aikapalveluiden tiimin jäsenenä. Lisäksi tehtävään kuuluu Pyhtään nuorisovaltuuston 
ohjaaminen yhdessä työparin kanssa. 

Etsimme vastuullista, innostunutta ja aloitteellista henkilöä, jolla on halu työskennellä nuorten parhaaksi. 
Tarjoamme itsenäisen ja monipuolisen tehtävän vapaa-aikapalveluiden tiimissä.  

Avoimessa nuorisotoiminnassa työskentelet nuorisotilan avoimissa illoissa, tapahtumissa sekä jalkautuen muihin 
ympäristöihin. Kerhotoiminnassa ohjaat muun muassa Harrastamisen Suomen mallin kerhoja (luonto-, 
kädentaito- leivonta- ja kokkauskerhot). Avoimen nuorisotyön ja kerhotoiminnan kohderyhmää ovat lapset ja 
nuoret alakouluikäisistä nuoriin aikuisiin.  
 
Nuorisovaltuuston ohjaajana vastaat yhdessä työparin kanssa nuorisovaltuuston käytännön toiminnan 
ohjaamisesta: valmistelet yhdessä nuorisovaltuuston jäsenten kanssa esityslistat ja pöytäkirjat 
(asianhallintajärjestelmänä Innofactor Dynasty), tuet nuorisovaltuustoa vaikuttamistyössä sekä tasoitat nuorten 
tietä kunnallisen päätöksenteon kiemuroihin tutustuessa. 
 
Lisäksi olet mukana toteuttamassa vapaa-aikapalveluiden kesätoimintaa: retket, leirit sekä Huutjärven rannassa 
sijaitsevan nuorten kahvilan toiminta. Toimintaa kehitetään osallistujien, tiimin sekä verkoston kanssa yhdessä - 
sinulla on mahdollisuus tuoda toimintaamme erityistaitosi tai oppia uutta. 

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva, vähintään toisen asteen ammatillinen tutkinto tai 
riittävä määrä alan opintoja. Arvostamme nuorisoalalta saatua työkokemusta. Tehtävässä edellytetään hyviä 
vuorovaikutustaitoja, aktiivista työotetta, luontevaa ja ammatillista nuorten kohtaamista sekä kykyä toimia 
erilaisissa ryhmissä. Vapaa-aikapalveluiden tehtäväalueen monipuolisuuden vuoksi ennakkoluulottomuus erilaisia 
tehtäviä kohtaan katsotaan eduksi. 

Työntekijän on ennen työn vastaanottamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan 
selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote. 
 
Hakemukset ja ansioluettelo 30.11.2022 mennessä sähköpostitse sami.niskanen@pyhtaa.fi . Haastattelut 
järjestetään 8.12.2022. 
 
Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisessa haastattelussa. Työhaastatteluun 
valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Lisätietoja: vapaa-aikakoordinaattori Sami Niskanen, p. 044 767 6676, 
sami.niskanen@pyhtaa.fi. 
 
Pyhtää on aktiivinen noin 5 200 asukkaan kehitysmyönteinen kunta Etelä-Kymenlaaksossa tunti Helsingistä itään. 
Olemme osa Kotkan-Haminan seutua. Pyhtää on savuton kunta. 
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