
15-17-vuotias tapahtuma- ja toimistoavustaja x 2 
Haemme toimistollemme ja kesän 2019 tapahtumiin kahta 15-17-vuotiasta nuorta pariksi viikoksi tekemään 
kanssamme maailmaa paremmaksi! 

Tapahtuma- ja toimistoavustajana osallistut järjestön esittelypisteen suunnitteluun ja käytännön 
toteutukseen erilaisissa tapahtumissa, joissa kerromme työstämme ja teemme myös varainhankintaa mm. 
lipaskeräyksellä. Tapahtumia on 1-3. Toimistolla avustat mm. viestinnässä ja erilaisten juoksevien asioiden 
hoidossa. 

Tehtäviä voidaan osittain räätälöidä työntekijän oman kiinnostuksen ja osaamisen mukaan. Työ voi sisältää 
esimerkiksi tällaisia asioita: esittelypisteen toimintojen ja ulkoasun ideoimista, tavaroiden hankkimista ja 
roudausta, teltan pystytystä, valokuvausta, postausta someen, juttujen kirjoittamista, lipaskerääjänä 
toimimista, verkoston toiminnan esittelyä, kokoustarjoilujen hoitamista, erilaisten listojen ylläpitoa, IT-
asioiden hoitamista (jos tunnet kutsumusta siihen) jne. 

 
Tarjoamme merkityksellisen ja hauskan työn sekä kivat ja kannustavat työkaverit. Sinulta toivomme näitä 
ominaisuuksia: 

• reipas ja iloinen asenne käytännön työtä ja uuden oppimista kohtaan 
• sujuva somen käyttö eri kanavissa, kiinnostus ja into blogitekstien kirjoittamiseen 
• kyky ryhtyä tuumasta toimeen 
• kiinnostus kehitysyhteistyöhön ja tapahtumajärjestelyihin, mahdollisesti aiempi kokemus niistä 

Työaika on 5 h/pv, yhteensä 10 päivän ajan koulujen kesälomalla. Tarkat päivät sovitaan erikseen, mutta 
alustavasti ainakin 5.-7.6. ja 26.-28.6. Palkkaamme työntekijät ”Kesäduuni OP:n piikkiin” -rahoituksella, ja 
palkka koko ajalta on 335 e. 

 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus (max. 1 sivu) viimeistään 18.4.2019 sähköpostitse osoitteeseen: 
toimisto(at)somaliaverkosto.fi 

Kerro hakemuksessa ainakin nämä: 
• mikä tehtävässä kiinnostaa ja minkälaisen työntekijän sinusta saisimme 
• henkilötiedot ja yhteystiedot (nimi, syntymäaika, osoite, puhelin, sähköposti) 
• koulu tai opiskelupaikka, kielitaito 
• harrastukset ja mahdollinen aiempi työkokemus mukaan lukien vapaaehtoistyö 

Voit lähettää hakemuksen mukana myös CV:n, jos haluat. 

 

Lisätietoja tehtävästä saat tarvittaessa puhelimitse ti 9.4. klo 14-16 ja ke 10.4. klo 16-17: p. 044 777 9422 / 
Anna Diallo 

 

Suomen Somalia-verkosto ry on aatteellisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton asiantuntijaorganisaatio. 
Verkosto tukee kattojärjestönä Somaliassa kehitysyhteistyötä toteuttavia järjestöjä sekä vahvistaa jäsentensä ja 
vertaisyhteisöjensä kotimaista ja kansainvälistä toimintakykyä kehitysyhteistyössä. Verkosto koordinoi Somaliassa 
toteutettavia ympäristö- ja äitiysterveyshankkeita. Suomessa verkostolla on tällä hetkellä käynnissä nuorten 
vaikuttamisohjelma Impact Academy. 

 


