
Kajaanin pallokerho hakee Kajaanin kaupungin myöntämän 
kesäsetelikampanjan myötä kesätyöntekijöitä kesälle 2021.  
 
Kajaanin Pallokerho ry hakee kajaanilaisia nuoria kesätöihin Korttelipesikseen 
apuohjaajaksi. 
 
Korttelipesis järjestetään kesä-heinäkuun ajan arkipäivisin. Korttelipesiksen apuohjaajana 
osallistut liikuntakerhon järjestämiseen ja toimit apuna lasten ohjaamisessa kaupungin 
lähikentillä. Korttelipesiksessä lapsille järjestetään monipuolista liikuntaa ja opetellaan 
pesäpallon alkeita.  
 
Aikaisempi kokemus lasten liikuttamisesta ja pesäpallon perusasioiden osaaminen 
katsotaan eduksi. Korttelipesiksessä on vastuuohjaaja, jonka avuksi apuohjaajat 
palkataan. Alustavasti työtunnit 10-15h/vk ja työsuhteen kesto on max 60 tuntia eli 
käytännössä 1kk.  
 
Kesäsetelikriteerit täyttävälle  KPK jäsenelle tarjotaan lisäksi erikseen kesätyötä 
pallohenkilövuoroista, tuomarivuoroista ja/tai kirjurivuoroista vastaavan henkilön tehtävään 
kesäksi 2021. Työaika tässä tehtävässä on hyvinkin joustava, mutta edellyttää 
sitoutumista tehtävään koko kesäkaudeksi. 
 
Hakijan pitää olla kajaanilainen peruskoulunsa päättävä nuori tai toisen asteen (lukio ja 
ammattiopisto) 1. tai 2. vuosikurssin opiskelija. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 
maaliskuu 2021 loppuun mennessä sähköpostitse. Kerro hakemuksessa itsestäsi, 
ensisijaisesta toiveestasi tehtävän ajankohdan osalta, ja miksi olisit tehtävään sopiva. 
Valituille ilmoitetaan valinnasta huhtikuun puoliväliin mennessä. 
 
Tehtävään valittujen pitää hakea Kajaanin kaupungin kesäseteliä, jonka 
myöntäminen on edellytys työsuhteen solmimiselle.   

Kesätyöseteliä haetaan sähköisellä hakemuksella, joka aukeaa maanantaina 8.3.2021 klo 
9.00 osoitteessa www.kajaani.fi/kesatyoseteli/ 

Haku kesäsetelin osalta päättyy peruskoulunsa päättävien osalta perjantaina 16.4.2021 
klo 18.00. Kesätyösetelin arvo on 350 €. 

Lukiolaisten ja ammattiopiston opiskelijoiden haku päättyy torstaina 29.4.2021 klo 18.00.  
 
Palkka on kesäsetelin mukainen 350€ + palkkaan liittyvät sivukulut, jotka maksetaan 
työnantajan toimesta.  
 
Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen osoitetaan 31.3.2021 mennessä 
osoitteeseen: 
 
Johanna Partanen: partanen.johannaemilia@gmail.com tai paivi.flojt@fimnet.fi 

 
 
 



 
 
Kajaanin pallokerho hakee työntekijöitä valtakunnallisen pesäpallon 
naperoleirin suunnitteluun sekä toteutukseen.  
 
Huom! Työ toteutuu vain, mikäli koronarajoitukset eivät estä leirin toteuttamista 
 
Leiri järjestetään Kajaanissa 13.-17.7.2021. Työaika painottuu edellä mainitulle 
ajankohdalle, mutta tarpeen mukaan myös tämän ajankohdan ympärille erityisesti leiriä 
edeltävään valmisteluun ja purkutöihin. 
Pesäpallotausta tai lajin tunteminen ei ole välttämätöntä. Haemme  reippaita, luotettavia ja 
oma-aloitteisia tekijöitä seuraavanlaisiin tehtäviin: 
 

• Valokuvaus leirillä (pelien ja oheistapahtumien valokuvaus) 
• Ensiavussa työskentely vastuuhenkilön ohjauksessa (vaatimuksena EA kurssin 

suorittaminen tai alaan liittyvä opiskelu) 
• Leirikioskissa työskentely, leirituotemyynti majoituskouluilla 
• Sosiaalisen median päivittäminen leirin aikana (facebook, twitter, instagram) ja 

viestintä 
• Ruokalippujen tarkistus leirin aikana 
• Tuomareiden kuljetus  leirin aikana kentille (edellyttää B ajokorttia) 
• Leirikansliassa työskentely, majoituskoulun valvonta/ohjaustehtävät  

 
Pienempiä tehtävänkuvia voidaan yhdistää.  
 
Hakijan pitää olla kajaanilainen peruskoulunsa päättävä nuori tai toisen asteen (lukio ja 
ammattiopisto) 1. tai 2. vuosikurssin opiskelija.  
Työsuhde kestää kaksi viikkoa.  Työaika sovitaan joustavasti tehtävän mukaisesti, mutta 
työntekijän on sitouduttava olemaan käytettävissä leirin ajan päivittäin. Kokonaistyöaika on 
max. 60 tuntia koko työsuhteen ajalta 
 
Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi maaliskuu 2021 loppuun mennessä 
sähköpostitse. Kerro hakemuksessa itsestäsi, ensisijaisesta toiveestasi tehtävän osalta ja 
miksi olisit tehtävään sopiva. Valituille ilmoitetaan valinnasta huhtikuun puoliväliin 
mennessä. Mikäli kaikkia paikkoja ei täytetä määräaikaan mennessä tai päätös leirin 
toteutumisesta viivästyy tätä pidemmälle, voidaan hakua jatkaa. 
Mikäli leiriä ei koronatilanteen puolesta pystytä järjestämään kesällä 2021, tästä 
ilmoitetaan hakijoille heti tiedon tultua seuralle. Mahdollisuuksien mukaan hakijoille 
tarjotaan muita tehtäviä pesäpallon parissa. 
 

Tehtävään valittujen pitää hakea Kajaanin kaupungin kesäseteliä, jonka 
myöntäminen on edellytys työsuhteen solmimiselle.  Kesätyöseteliä haetaan 
sähköisellä hakemuksella, joka aukeaa maanantaina 8.3.2021 klo 9.00 osoitteessa 
www.kajaani.fi/kesatyoseteli/ 

Haku päättyy perjantaina 16.4.2021 klo 18.00. Kesätyösetelin arvo on 350 €. 

 



Lukiolaisten ja ammattiopiston opiskelijoiden haku päättyy torstaina 29.4.2021 klo 18.00.  
 
Palkka on kesäsetelin hakemuksen mukainen 350€ + palkkaan liittyvät sivukulut, jotka 
maksetaan työnantajan toimesta.  
	
Lisätiedot ja hakemukset voi osoittaa mennessä seuraavaa sähköpostiosoitteeseen:  
 
Johanna Partanen: partanen.johannaemilia@gmail.com  

Päivi Flöjt: paivi.flojt@fimnet.fi 

 


