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www-osoite: www.pyhtaa.fi 
Yhteystiedot: Vapaa-aikakoordinaattori Sami Niskanen, sami.niskanen@pyhtaa.fi , 044 767 6676 
Työpaikan osoite: Huutjärventie 56, 49210 Huutjärvi 
Palkkaus: KVTES 02VAP050 
Työ alkaa: 3.4.2023 tai sopimuksen mukaan. 
Työaika: kokoaikatyö 38,25 tuntia/vko 
Työn kesto: 30.11.2024 asti. 
Haku päättyy: 19.3.2023. 
Jätä hakemus: Hakemukset ja ansioluettelot 19.3.2023 mennessä sähköpostitse sami.niskanen@pyhtaa.fi. 
 
Pyhtään kunnan vapaa-aikapalveluissa on haettavana määräaikainen koulunuorisotyöntekijän tehtävä ajalle 
3.4.2023 - 30.11.2024.  

Etsimme vastuullista, innostunutta ja aloitteellista henkilöä, jolla on halu työskennellä nuorten parhaaksi. 
Tarjoamme itsenäisen ja monipuolisen tehtävän vapaa-aikapalveluiden tiimissä sekä osana koulujen 
moniammatillista työryhmää. Toimintaa kehitetään osallistujien, tiimin sekä verkoston kanssa yhdessä - sinulla on 
mahdollisuus tuoda toimintaamme erityistaitosi tai oppia uutta. 

Koulunuorisotyöntekijän tehtävään kuuluu koulunuorisotyön toteuttaminen Pyhtään kouluilla osana koulujen 
moniammatillista työryhmää. Tehtävä toteutetaan Etelä-Suomen Aluehallintoviraston myöntämällä 
hankerahoituksella. Työssä pääset kehittämään Pyhtäällä jo olevia koulunuorisotyön toimintoja sekä aloittamaan 
uusia tapoja tukea oppilaita, huoltajia sekä koko kouluyhteisöä. Hankkeen toimenpiteillä vastataan 
koronapandemiasta seuranneeseen tarpeeseen tarjota entistä vahvempaa tukea mielen hyvinvointiin, terveisiin 
elämäntapoihin, ryhmässä toimimiseen sekä elämänhallintaan.  

Kouluilla tehtävän nuorisotyön lisäksi tehtävään sisältyy iltatyötä avoimessa nuorisotoiminnassa (koulun 
lukuvuoden aikana yksi ilta viikossa) ja vapaa-aikapalveluiden muita tehtäviä koulujen loma-aikoina. Avoimessa 
nuorisotoiminnassa työskentelet nuorisotilan avoimissa illoissa sekä jalkautuen muihin ympäristöihin. Lisäksi olet 
mukana toteuttamassa vapaa-aikapalveluiden toimintaa koulujen loma-aikoina: retket, leirit sekä Huutjärven 
rannassa sijaitsevan nuorten kesäkahvilan toiminta. 

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva, vähintään toisen asteen ammatillinen tutkinto. 
Arvostamme nuorisoalalta saatua työkokemusta sekä kokemusta koululla tehtävästä nuorisotyöstä. 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 ansioluettelot 19.3.2023 mennessä sähköpostitse sami.niskanen@pyhtaa.fi . 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 historiallinen meripitäjä, joka tarjoaa asukkailleen ja 
matkailijoille hyvinvointia ja elämyksiä. Olemme Suomessa tiennäyttäjä yhteistyökumppanuuksien 
hyödyntämisessä palvelujen tuottamisessa kuntalaisille. Tavoitteemme on olla Suomen yritysmyönteisin kunta. 
 
Pyhtää on savuton kunta. 
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